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Overzicht testen en indicaties 
Gelieve de testen en klinische inlichtingen aan te duiden en toe te voegen aan het standaard 
aanvraagformulier van het laboratorium (toepassing van artikel 24 bis nomenclatuur der 
geneeskundige verstrekkingen). De terugbetaling is gekoppeld aan deze strikte voorwaarden. 
 

Hepatitis C virus (HCV) kwalitatieve bepaling  3000 – HCRNA 
□ bij de neonatus in geval van vermoeden van verticale transmissie (1 maal) 
□ bij een HCV antistof positieve patiënt (1 maal) 
□ bij immuungecompromitteerde patiënten (inclusief dialysepatiënten) met klinische 
hepatitis (1 maal) ook bij een negatieve test voor HCV antistoffen 
□ bij een prikaccident met een HCV positieve patiënt (1 maal) 
 

Hepatitis C virus  (HCV) kwantitatieve bepaling 3005 HCRNK 
□ bij het opstarten van de therapie (1 maal) 
□ 12 weken na het starten van de behandeling (1 maal) 
 

Hepatitis C genoomtypering  3003 HCRNG 
 □ bij het opstarten van de behandeling (1 maal) 
 
Hepatitis B virus (HBV),  enkel bij chronische HbsAg positieve patiënten    3001 HBDNA 
 □ bij het opstarten van de therapie (1 maal) – 3 maal gedurende het eerste jaar 
 □ opvolgen van de therapie  (2 maal per jaar) 
 □ plotse heropflakkering (abnormale levertesten) (2 maal per jaar) 
 
Enterovirussen (per episode)  3004 PCREN 
 □ symptomen van meningo-encephalitis (1 maal) 
 □ acute pericarditis en/of myocarditis (2 maal) 
 □ perinatale diagnose van congenitale infectie op amnionvocht (1 maal) 
 
Herpes Simplex HSV 1&2 (per episode) 3006 PCRHS 
 □ symptomen van encephalitis, meningo-encephalitis, meningitis, myelitis (2 maal) 
 □ oftalmologisch: keratitis, uveïtis, renitis (2 maal) 
 □ Herpes neonatorum (1 maal) 
 □ immuungecompromitteerde patiënten met oesofagale, intestinale of respiratoire tractus 

letsels (2 maal) 
 
Varicella zoster VZV (per episode) 3007 PCRVZ 
 □ symptomen van encephalitis, meningo-encephalitis, meningitis, myelitis (2 maal) 
 □ oftalmologisch: keratitis, uveïtis, retinitis (2 maal) 
 
Toxoplasma gondii 3008 PCRTO 
 □ cerebrale toxoplasmose 
 □ prenatale diagnose toxoplasmose op amnionvocht bij verdachte serologie van de moeder 
 □ oculaire toxoplasmose bij positieve kliniek en IgG positieve patiënt (1 maal) 
 □ mors in utero, hydrocefalie, intracerebrale calcificatie (1 maal) 


