Betere terugbetaling van de actieve verbandmiddelen voorgeschreven voor de
behandeling van chronische wonden
Een beter antwoord op de reële behoeften van de patiënt
Jaarlijks worden ongeveer 22.500 patiënten behandeld voor chronische wonden.
Onder een chronische wonde wordt verstaan elke wonde die na een adequate
behandeling van zes weken nog onvoldoende genezen is. De vergoedbare
verbandmiddelen zijn opgenomen in een “positieve” lijst. Dat wil zeggen dat alle op
deze lijst vermelde producten worden vergoed.
Actieve verbanden creëren en behouden een vochtig wondmilieu. Hierdoor hebben
ze een actieve invloed op de wondheling. Patiënten die een behandeling met actieve
verbandmiddelen nodig hebben, zijn niet altijd op de hoogte van de mogelijkheid van
een tussenkomst in de kosten. De huidige vergoedingsvoorwaarden zijn slecht of
helemaal niet gekend, waardoor de patiënten vaak geconfronteerd worden met
onnodig hoge kosten. Om aan die situatie tegemoet te komen en beter te
beantwoorden aan de werkelijke noden van de patiënten werd er een nieuwe
reglementering opgesteld. Deze treedt in werking op 1 oktober 2019.
Verbeteringen voor de patiënten door de nieuwe reglementering
- Vergoedingsvoorwaarden die “meer voorkomen” en dus “beter gekend” zijn op het
terrein
- Toepassing van de derdebetalersregeling met een tussenkomst van 20% door de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
- Een behandelingsduur die onbeperkt is in de tijd, en met een betere opvolging
- Het vergoeden van de indicatie “junctionele of dystrofische epidermolysis bullosa”
- MAF 100% toepasbaar in derdebetalersregeling in de officina als het
remgeldplafond is bereikt
Opvolging van de behandeling
Het bekomen van de terugbetaling en de eventuele verlengingen hiervan gebeuren
op basis van een aanvraag tot terugbetaling die door de behandelende arts of de
geneesheer specialist gericht wordt aan de adviserend geneesheer van het
ziekenfonds van de patiënt. Als de terugbetaling goedgekeurd wordt door de
adviserend geneesheer, dan stuurt hij het ingevulde document “Machtiging tot het
vergoeden van de actieve verbandmiddelen waarvoor de derdebetalersregeling
toegelaten is” naar de rechthebbende.
Meer info kan u vinden op de website: https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kostterugbetaling/door-ziekenfonds/geneesmiddelgezondheidsproduct/terugbetalen/Paginas/terugbetaling-actieve-verbandmiddelenchronischewonden.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=NL20190923#
.XZcVMYVOLOZ
of in de wettekst: https://www.wcs-belgie.be/wp-content/uploads/2019/09/SB15042019-Actieve-Verbandmiddelen.pdf

