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Brussel,

Betreft
1.
2.

3.

Lijsten van de voor vergoeding aangenomen producten, inzake stoma- en
incontinentiemateriaal, van toepassing vanaf 1 december 2013 ;
Lijsten van de voor vergoeding aangenomen producten voor de toerusting
na totale of gedeeltelijke mammectomie – handschoenen en armkousen
wegens lymfoedeem, van toepassing vanaf 1 december 2013;
Praktische informatie.

Geachte mevrouw, heer,

1.

Lijsten van de voor vergoeding aangenomen producten, inzake stoma- en
incontinentiemateriaal, van toepassing vanaf 1 december 2013.

Tijdens de vergadering van 18 november 2013 heeft het Verzekeringscomité de
bijwerking van de lijsten inzake ‘stoma- en incontinentiemateriaal’ goedgekeurd.
De bijwerking bevat :
- Nieuwe aanvaarde producten (N) ;
- Updates (U) van reeds aanvaarde producten met aanpassing van de naam
en/of artikelnummer en/of prijs ;
- Schrappingen (S) van producten.
De volledige lijst van toepassing vanaf 1 december 2013 kunt u terugvinden op de
volgende pagina van onze website:
http://riziv.fgov.be/care/nl/other/bandagistes/information-topic/art27/index.htm
2.

Lijsten van de voor vergoeding aangenomen producten voor de toerusting
na totale of gedeeltelijke mammectomie – handschoenen en armkousen
wegens lymfoedeem, van toepassing vanaf 1 december 2013.

Tijdens de vergadering van 18 november 2013 heeft het Verzekeringscomité de
bijwerking van de lijsten inzake ‘handschoenen en armkousen’ goedgekeurd.
De nieuwe producten en wijzigingen staan aangeduid in het vet.
Alle lijsten kunt u terugvinden op de volgende pagina van onze website:
http://riziv.fgov.be/care/nl/other/bandagistes/information-topic/art27/index.htm
Tervurenlaan 211 B-1150 Brussel
Tel. : 02 739 71 11 Fax : 02 739 72 91
Openingsuren van de kantoren : van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Afspraak mogelijk.

2012/

3.

Praktische informatie.
Briefwisseling
Ons adres:

RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
Afdeling Bandagisten
Tervurenlaan 211
1150 Brussel

Onze website:
Uw erkenningsnummer:
Uw telefoonnummer:

http:\\www.riziv.fgov.be, waar de tarieven op staan
moet in elke brief worden vermeld
eventueel vermelden

Onthaal
Telefonisch:
In onze kantoren:

(02) 739 78 33, van 9 tot 12 uur
van 9 tot 12 uur, of na afspraak
Tervurenlaan 211 (4e verdieping) te 1150 BRUSSEL

Verplicht schriftelijk meedelen: ·adreswijziging, erkenningsvoorwaarden,
toetreding tot de overeenkomst.
Documenten
Het getuigschrift van aflevering (bijlage 13 bij de verordening op de
geneeskundige verstrekkingen) mag zelf aangemaakt worden conform het
originele document.
Dit document kan ook schriftelijk worden besteld op volgend adres:
RIZIV
Dienst Economaat
Tervurenlaan 211
1150 BRUSSEL
E-mail: ekono@riziv.fgov.be
***
Ik dank u voor uw medewerking aan het systeem van verzekering voor geneeskundige
verzorging.
Hoogachtend,

De leidend ambtenaar,

H. DE RIDDER,
Directeur-generaal

