HELP UW PATIËNT OM EEN TERUGBETALING TE BEKOMEN!
Aandachtspunten en handige tips
Wanneer spreekt men
over chronische wonden?

TOGGLE-ON

Een wond wordt als chronisch aanzien, wanneer de
wond onvoldoende genezen is na een adequate
behandeling van 6 weken.

Welk bedrag wordt
terugbetaald?

COINS

20% van de publieksprijs van een doos met
verbandmiddelen, dit wordt automatisch verrekend
door de voor het publiek toegangkelijke apotheek.

Welke voordelen bieden de
actieve verbandmiddelen?

Layer-plus

Deze technologisch geavanceerde verbanden
dienen minder verwisseld te worden en bieden
betere resultaten dan de traditionele verbanden.
Zoals bvb:

MAGNET

Beter beheer van het exsudaat in het algemeen

hourglass

Minder frequente verbandwissels

SMILE-PLUS Betere levenskwaliteit voor uw patiënten
Welke verbandmiddelen
worden terugbetaald?

file-edit

De lijst van de terugbetaalde actieve
verbandmiddelen vindt u op de
RIZIV website, scan deze code:
Vul het aanvraag
voor terugbetaling in
door hier te klikken

CHRONISCHE WONDZORG:
TERUGBETALING VAN DE
ACTIEVE VERBANDMIDDELEN

Scan mij
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Welke aanvraag voor
terugbetaling moet worden
ingevuld?
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Wat zijn de voordelen?
Welke terugbetaling voor uw patiënten?

TERUGBETALING VAN DE ACTIEVE VERBANDMIDDELEN,
KORT SAMENGEVAT:

WELKE ACTIEVE VERBANDMIDDELEN WORDEN TERUGBETAALD
DOOR DE VERZEKERING GENEESKUNDIGE VERZORGING?

De actieve verbandmiddelen worden sinds 1 oktober 2019* beter
terugbetaald, op voorschrift en na machtiging van het ziekenfonds voor
patiënten met chronische wonden.

De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen komt financieel tussen voor de actieve verbandmiddelen
die ingeschreven zijn op de lijst van de terugbetaalbare actieve
verbandmiddelen.

BOX-OPEN COINS
De verplichte verzekering betaalt
20% terug van de publieksprijs van
een doos met verbandmiddelen.

CHILD Credit-Card-Front
Het remgeld ten laste van
de patiënt komt in aanmerking
voor de maximumfactuur (MAF).

Hoe kan uw patiënt de terugbetaling bekomen?
Voor een eerste periode van 3 maanden
WELKE VOORSCHRIJVER?

Wie heeft recht op een terugbetaling?
De patiënt heeft recht op terugbetaling als hij chronische wonden heeft
EN aan tenminste 1 van de volgende ziektebeelden lijdt:
Arrow-Circle-Right Arterieel ulcus

Arrow-Circle-Right De behandelende arts
Arrow-Circle-Right A
 rts-specialist in de dermatovenereologie
Arrow-Circle-Right A
 rts-specialist in de pediatrie
(in het geval van junctionele
of dystrofische epidermolysis
bullosa)

Arrow-Circle-Right Veneus ulcus
Arrow-Circle-Right Diabetisch ulcus

Voor een verlenging van 3 periodes van 3 maanden

Arrow-Circle-Right Drukulcus van stadium II, III of IV

WELKE VOORSCHRIJVER?

Arrow-Circle-Right N
 europatisch ulcus
(bij niet diabetici)

Arrow-Circle-Right De behandelende arts

Arrow-Circle-Right Ulcera ten gevolge van vasculitis
Arrow-Circle-Right Hydradenitis suppurativa
Arrow-Circle-Right Oncologische wonden
Arrow-Circle-Right Post-chirurgische wonden
Arrow-Circle-Right Brandwonden
Arrow-Circle-Right C
 hronische ulcus anders dan bovengenoemde aandoeningen waarvoor actieve
verbandmiddelen het enig therapeutisch alternatief vormen, bevestigd na een
diagnostisch onderzoek door een arts-specialist in de dermato-venereologie
Arrow-Circle-Right Junctionele of dystrofische epidermolysis bullosa

Arrow-Circle-Right A
 rts-specialist in de dermatovenereologie

Verlenging na 1 jaar behandeling voor nieuwe periodes van 3 maanden
WELKE VOORSCHRIJVER?
Arrow-Circle-Right A
 rts-specialist in de dermatovenereologie
Arrow-Circle-Right in de endocrino-diabetologen
Arrow-Circle-Right in de plastische heelkunde

*

Op basis van het koninklijk besluit van 23.03.2019 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3° en vierde lid,
van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd
op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft..

HOE?
De aanvraag tot machtiging voor de terugbetaling
van actieve verbandmiddelen invullen en overmaken
aan de adviserende geneesheer.(*)

Arrow-Circle-Right A
 rts-specialist in de pediatrie
(in het geval van junctionele
of dystrofische epidermolysis
bullosa)

Arrow-Circle-Right in de orthopedie

( )

HOE?
Het actieve verband voorschrijven en het verzoek om
terugbetaling aan de adviserend geneesheer
invullen.(*)
In geval van een akkoord, bezorgt de adviserende
arts een machtiging die 3 maanden geldig blijft.
De patiënt legt het voorschrift en het akkoord tot
terugbetaling voor bij elke aankoop in de apotheek.
De 20% zal automatisch worden afgetrokken van de
publieksprijs (derdebetalersregeling).

Arrow-Circle-Right in de heelkunde

HOE?
Herevalueren van de klinische toestand en opstellen
van een recent rapport waarin onder andere de
redenen van de verlenging vermeld worden
EN
Invullen van het 3de gedeelte van de aanvraag
tot machtiging voor de terugbetaling van actieve
verbandmiddelen en overmaken aan de adviserende
geneesheer.(*)

