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Inleiding
Deze brochure biedt u de nodige informatie over de tegemoetkoming in 
de prijs van actieve verbandmaterialen.
De verplichte ziekteverzekering (van uw ziekenfonds) komt in bepaalde 
gevallen tegemoet in de prijs van actieve verbanden bij chronische 
wonden. Dit zijn wonden die onvoldoende zijn genezen na een adequate 
behandeling van 6 weken.

Wanneer heeft u recht op een 
tegemoetkoming?
U hebt recht op terugbetaling als u aan chronische wonden EN aan 
tenminste één van de volgende ziektebeelden lijdt:

 Arterieel ulcus 
 Veneus ulcus
 Diabetisch ulcus
 Drukulcus van stadium II, III of IV
 Neuropatisch ulcus (bij niet diabetici) 
 Ulcera ten gevolge van vasculitis
 Hydradenitis suppurativa 
 Oncologische wonden 
 Post-chirurgische wonden 
 Brandwonden 
 Chronische 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 

 Junctionele of dystrofische epidermolysis bullosa 
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Welke actieve verbandmiddelen worden 
terugbetaald?

Uw ziekenfonds komt enkel financieel tussen voor de actieve 
verbandmiddelen die ingeschreven zijn op de lijst van de 
terugbetaalbare actieve verbandmiddelen.

Kompressen, absorberende kompressen, vetgazen of 
bijvoorbeeld iso-Betadine producten staan NIET op deze actieve 
lijst, hiervoor krijgt u geen korting.  
Informeer, indien u vooraf een hospitalisatie heeft gehad omwille 
van uw wonde, of uw (aparte) hospitalisatieverzekering een 
terugbetaling van uw verbandmaterialen kan garanderen.

Welk bedrag wordt terugbetaald?  
Uw ziekenfonds betaalt u 20 % terug van de publieksprijs van 
een doos met actieve verbandmiddelen. Het gedeelte van de 
publieksprijs dat u zelf moet betalen (het remgeld) komt in 
aanmerking voor de maximumfactuur.

Deze korting is niet geldig bij een online-apotheek enkel bij een 
publieksapotheek.

Hoe terugbetaling van de actieve 
verbandmiddelen bekomen?

 Vraag een voorschrift voor het actieve verband aan uw arts. Per 
doos verband is er één voorschrift nodig.

 Uw arts vult het specifieke aanvraagformulier (RIZIV) in. 
 Het ingevulde formulier is gericht aan de adviserende arts van uw 

ziekenfonds.
 In geval van een akkoord zal de adviserend arts u een machtiging 

bezorgen. Deze machtiging is maximum voor 3 maanden geldig.
 De machtiging tot vergoeding kan maximaal 3 keer worden 

verlengd voor een nieuwe periode van maximum 3 maanden.

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=be367c06-e21e-4c36-80f6-87b4d4612e85
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=1acf6a05-b361-4f72-8e13-bb4e3d8b3e08
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 Op basis van dat voorschrift en de machtiging zal de apotheker 
de verbandmiddelen afleveren met de 20% korting volgens 
terugbetaling van het ziekenfonds.

 Verlenging van de machtiging is na 1 jaar behandeling 
mogelijk. Hierbij dient de arts specialist uw klinische toestand te 
her-evalueren en stelt een recent rapport op waarin onder andere 
de redenen van de verlenging vermeld worden. 

   Wat dient uzelf te doen?
 Vraag tijdig aan uw arts om een aanvraagformulier in te vullen.
 Kleef een ziekenfondsklever op het ingevulde formulier.
 Steek dit in een enveloppe en noteer hier op ‘t.a.v. de 

adviserende geneesheer’. Bezorg dit aan uw ziekenfonds.
 Noteer in uw agenda wanneer de volgende aanvraag na 3 

maanden kan worden ingediend indien uw wonde nog 
onvoldoende is geheeld.

 Bij elke aankoop van een doos actieve verbandmiddelen bij uw 
apotheek dient u het voorschrift van de verbandmiddelen mee 
te brengen en de machtiging voor vergoeding te tonen. 

 Een extra terugbetaling, door uw hospitalisatieverzekering, is 
enkel mogelijk als deze zijn voorgeschreven en afgehaald in een 
publieke apotheek. Vraag ook steeds een bewijs van aankoop 
voor uw verzekering.

 Voor kompressen en absorberende kompressen kan de arts best 
drie dozen voorschrijven, dit is goedkoper dan per doos. U bent 
niet verplicht om direct drie dozen aan te kopen in de apotheek.
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Wie contacteren bij vragen? 
Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, 
dan kunt u hiervoor terecht bij uw huisarts of arts-specialist. Volgende 
website kan u ook raadplegen: https://www.riziv.fgov.be .

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=261cad20-fea8-4e21-b133-aaf62695a54b
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Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11

Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)
 Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=a3568609-6503-4b91-acda-56f5b2ac6bd8
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=992042de-be7f-47e8-83c5-ad8264c80442

