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2014/09
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Betreft
1. Bijwerking van de lijst van voor vergoeding aangenomen producten inzake
mobiliteitshulpmiddelen en hun aanpassingen, van toepassing vanaf 1 december
2014;
2. Praktische informatie.
Geachte mevrouw, heer,
1.

Bijwerking van de lijst van voor vergoeding aangenomen producten inzake
mobiliteitshulpmiddelen en hun aanpassingen, van toepassing vanaf 1 december
2014

Hierbij kondigen wij u aan dat de bijwerking van de lijst van de mobiliteitshulpmiddelen (en hun
aanpassingen) tijdens haar zitting van 17 november 2014 door het Verzekeringscomité werd
goedgekeurd. Deze bijgewerkte lijst treedt in werking op 1 november 2014.
Deze bijwerking is van toepassing op de volgende lijsten: mobiliteitshulpmiddelen 520074,
520111, 520251, 520391, 520472, 522970 en aanpassingen 520715, 520774, 520796,
520811, 520951, 521032, 521054, 521076, 521172, 521496, 521533, 521555, 521570,
521614, 521636, 521651, 521695 en 522955.
Om praktische redenen (omvang van de documenten) vindt u de bijgewerkte lijst van
mobiliteitshulpmiddelen en hun aanpassingen niet in bijlage van deze omzendbrief. Deze lijst
kunt u terugvinden op de volgende pagina van onze website:
http://riziv.fgov.be/care/nl/other/bandagistes/information-topic/wheelchair/index.htm
Deze lijst is in pdf-formaat (complete lijst en lijst per nomenclatuurnummer) en in elektronisch
formaat (zip bestand onder het opschrift “Elektronische lijsten voor software” ) beschikbaar.
Behalve deze lijsten vindt u op de website ook een beschrijving van de wijzigingen die door
de bijwerking worden veroorzaakt. Deze wijzigingen worden opgenomen onder het opschrift
“Lijst van de wijzigingen ten opzichte van de laatste bijwerking”:
-

-

De wijzigingen (prijs, referenties,…) zijn op de productfiche aangeduid door de letter
“U” (voor “Update”) onder de identificatiecode. Bovendien worden de gewijzigde
gegevens onderlijnd.
De nieuwe producten zijn op de productfiche aangeduid door een “N” (voor “Nieuw”).
De geschrapte producten zijn op de productfiche aangeduid door een “S” (voor
“Schrapping”), met melding van de datum van die schrapping.

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.

Bij uitzondering kan u een papieren versie van de lijst van aangenomen mobiliteitshulpmiddelen
bezorgd worden. Aangezien die lijst uit een 1200-tal pagina’s bestaat, vragen we u van deze
mogelijkheid enkel gebruik te maken indien dit absoluut noodzakelijk is.

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 :
Verplicht schriftelijk meedelen:

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

Belangrijke mededeling over de 6e staatshervorming
Deze bevoegdheden zijn sinds 1 juli 2014 overgedragen aan de deelstaten.

De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een deelstaat over wijzigingen of nieuwe regels
beslist. Tijdens een overgangsperiode beheert het RIZIV nog de dossiers over de overgedragen
bevoegdheden, maar het handelt in naam van en voor rekening van de deelstaten. Met
concrete vragen over die dossiers kunt u dus nog bij het RIZIV terecht.

