
De machtiging voor vergoeding kan voor nieuwe perioden van ten
hoogste twaalf maanden worden verlengd op grond van een omstandig
evolutieverslag dat door de bovengenoemde specialist is opgemaakt en
waaruit blijkt dat het voortzetten van de behandeling medisch
verantwoord is

2° in hoofdstuk VI, § 2-B, Radio-elementen en gemerkte moleculen,
″Samarium 153 in oplossing″ toevoegen.

Art. 2. In bijlage II van hetzelfde besluit, onder rubriek VIII.1., een
als volgt opgesteld punt 7 toevoegen : «detoxifiërende geneesmiddelen
gebruikt bij een antineoplastische behandeling – Criterium B-247″.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand
die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de
dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 8 oktober 2001.

F. VANDENBROUCKE
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[C − 2001/22729]N. 2001 — 2866 (2001 — 2692)
26 SEPTEMBER 2001. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst

gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot
vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte-
en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de
farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten.
— Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 28 september 2001, blz. 32978, lezen :

L’autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des
nouvelles périodes de douze mois maximum, sur base d’un rapport
d’évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, démon-
trant que la continuation du traitement est médicalement justifiée.

2° au chapitre VI, § 2-B, Radio-éléments et molécules marquées,
ajouter le ″Samarium 153 en solution″

Art. 2. A l’annexe II du même arrêté, à la rubrique VIII.1., ajouter un
point 7 libellé comme suit : ″les médicaments détoxifiants utilisés lors
d’un traitement antinéoplasique. - Critère B-247″.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui
suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa
publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 octobre 2001.

F. VANDENBROUCKE

[C − [2001/22729]F. 2001 — 2866 (2001 — 2692)
26 SEPTEMBRE 2001. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à

l’arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans
lesquelles l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité
intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits
assimilés. — Erratum

Au Moniteur belge du 28 septembre 2001, page 32978, lire :
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