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Brussel, 10 december 2012

Betreft
1. Gevolgen van de wijzigingen aangebracht aan de nomenclatuur van
mobiliteitshulpmiddelen vanaf 1 november 2012 voor de aanvragen tot
tegemoetkoming voor elektronische rolstoelen voor gebruik binnens- en
buitenshuis;
2. Praktische informatie.

Geachte mevrouw, heer,

1.

Gevolgen van de wijzigingen aangebracht aan de nomenclatuur van
mobiliteitshulpmiddelen vanaf 1 november 2012 voor de aanvragen tot
tegemoetkoming voor elektronische rolstoelen voor gebruik binnens- en
buitenshuis

Met de omzendbrief aan de bandagisten - art. 28, § 8 – nr. 2012/8 (dd. 11/10/2012)
informeerden wij u over de wijzigingen die werden aangebracht door het koninklijk besluit van
20 september 2012, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 27 september 2012, aan artikel
28, § 8 van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen. Deze wijzigingen treden in
werking op 1 november 2012.
Bepaalde wijzigingen hebben betrekking op elektronische rolstoelen voor gebruik binnensen buitenshuis (verstrekking 520111-520122), nl.:
In zijn basisconfiguratie is de elektronische binnen/buiten rolstoel minimaal uitgerust met
een slappe zit en rug (i.p.v. een voorgevormde zit en rug). De terugbetaling van de
rolstoel wordt met Y 360 verlaagd en de voorgevormde zit en rug worden toegevoegd bij
de terugbetaalbare aanpassingen.
In afwezigheid van overgangsbepalingen zijn de volgende bepalingen van toepassing voor de
aanvraagdossiers betreffende de hierboven vermelde rolstoelen die vóór
1 november 2012 zijn ingediend en waarvoor de rolstoel niet vóór 1 november 2012 is
afgeleverd:
 Indien het akkoord van de adviserend-geneesheer vóór 1 november 2012 is gegeven: het
akkoord van de adviserend-geneesheer over de verstrekking 520111-520122 geldt voor
de rolstoel (520111-520122) alsook voor de voorgevormde zit (520914-520925) en de
voorgevormde rug (520936-520947). Het aanvraagdossier moet niet opnieuw worden
ingediend

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.

 Indien het akkoord van de adviserend-geneesheer is gegeven tussen 1 november 2012
en de datum van deze omzendbrief: de bandagist moet een aangepaste bijlage 20 aan
het ziekenfonds sturen, waarop de voorgevormde zit en de voorgevormde rug expliciet
worden vermeld, zodat de adviserend-geneesheer een beslissing omtrent deze
aanpassingen kan nemen.
 Indien het akkoord van de adviserend-geneesheer niet is gegeven op de datum van deze
omzendbrief: het ziekenfonds moet aan de bandagist vragen om hem een aangepaste
bijlage 20 te sturen, waarop de voorgevormde zit en de voorgevormde rug expliciet
worden vermeld, zodat de adviserend-geneesheer een beslissing omtrent deze
aanpassingen kan nemen.
De verzekeringsinstellingen worden eveneens ingelicht.

2.

Praktische informatie
Briefwisseling
Ons adres:

RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
Afdeling Bandagisten
Tervurenlaan 211
1150 Brussel

Onze website:

http:\\www.riziv.fgov.be, waar de tarieven op staan

Uw erkenningsnummer:

moet in elke brief worden vermeld

Uw telefoonnummer:

eventueel vermelden

Onthaal
Telefonisch :

(02) 739 78 33, van 9 tot 12 uur

In onze kantoren :

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
De documenten mogen zelf aangemaakt worden conform het originele document:
-

-

Getuigschrift van aflevering bestemd voor bandagisten - artikel 28, § 8 van de
nomenclatuur (bijlage 13bis bij de verordening op de geneeskundige verstrekkingen)
Multidisciplinair
functioneringsrapport
voor
de
aanvraag
van
een
mobiliteitshulpmiddel en/of aanpassingen (bijlage 19bis bij de verordening op de
geneeskundige verstrekkingen)
Motiveringsrapport voor de aanvraag van een mobiliteitshulpmiddel en/of
aanpassingen (bijlage 19ter bij de verordening op de geneeskundige verstrekkingen)
Aanvraag voor verzekeringstegemoetkoming van een mobiliteitshulpmiddel en/of
aanpassingen (bijlage 20 bij de verordening op de geneeskundige verstrekkingen)

Die documenten, alsook het Medisch voorschrift voor een mobiliteitshulpmiddel en/of
aanpassingen (bijlage 19 bij de verordening op de geneeskundige verstrekkingen)
kunnen ook schriftelijk worden besteld op het volgende adres:
RIZIV
Dienst Economaat
Tervurenlaan 211
1150 BRUSSEL

***

Ik dank u voor uw medewerking aan het systeem van verzekering voor geneeskundige
verzorging.

Hoogachtend,

De leidend ambtenaar,

H. DE RIDDER,
Directeur-generaal

