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Brussel,

Koninklijk besluit van 11 maart 2002
Lijst van het verzorgingsmateriaal dat inbegrepen is in het forfait van de rustoorden
voor bejaarden, van de rust- en verzorgingstehuizen en van de centra voor
dagverzorging.
In het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2002 is het koninklijk besluit bekendgemaakt
waarvan een kopie hierbij gaat. In dat besluit staan de volgende bepalingen :

1.
Schrapping van het woord “revalidatie” in de lijst van de verzorging die
gedekt is door de forfaits.
Met deze bepaling is het voortaan mogelijk de revalidatieverstrekkingen die worden
verleend aan patiënten die zijn opgenomen in een ROB of een RVT, te vergoeden via de
overeenkomsten van de revalidatiesector.

2.

Lijst van het verzorgingsmateriaal dat begrepen is in de forfaits.

Het verzekeringscomité heeft tijdens zijn vergadering van 9 september 2002 een
gedetailleerde lijst goedgekeurd van de producten die door de forfaits worden gedekt. Die
lijst gaat hierbij. Hij is van toepassing vanaf 1 oktober 2002.
De voornaamste wijziging ten opzichte van de vorige lijst is, dat de vergoedbare produkten
voortaan uitgesloten zijn van het forfait om te vermijden dat bepaalde produkten twee keer
worden vergoed (via de apotheek en via de forfaits).

3.
Datum
geneesheren.

van

kennisgeving

van

de

beslissingen

van

de

adviserend

Om te vermijden dat de adviserend geneesheer, wanneer hij zijn beslissing herziet, een
beslissing met terugwerkende kracht neemt, wordt bepaald dat de datum van
inwerkingtreding van de beslissing niet kan voorafgaan aan de datum van verzending van
de kennisgeving van die beslissing.

W.U.1.06.02

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. \\riziv.org\users\dc3672\My documents\David_travail\web+\circulaires\omzendbrieven_rob_rvt_cdv_2002_06.doc

4.

Verbod tot cumulatie
dagverzorging

van

tegemoetkomingen

ROB,

RVT

en

centra

voor

Artikel 153bis, § 3, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 wordt vervangen.
Die vervanging heeft tot doel elke cumulatie van forfaits ROB, RVT en CDV en andere
tegemoetkomingen van de ziekteverzekering (in toepassing van de nomenclatuur van de
verpleegkundigen en/of de kinesitherapeuten) onmogelijk te maken tijdens de uren
gedurende welke de patiënt in een centrum voor dagverzorging verblijft.
De Dienst voor geneeskundige verzorging zal u graag bijkomende inlichtingen
verstrekken.

De Leidend ambtenaar.

F. PRAET,
Directeur-generaal

…

Verzorgingsmateriaal in de rustoorden voor bejaarden
in de rust- en verzorgingstehuizen en in de centra voor dagverzorging
Lijst van de producten bedoeld in artikel 147, § 1, 5°, en § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 3
juli 1996
1 oktober 2002

a)

Niet-terugbetaalbare antiseptica en desinfectantia (specialiteiten, magistrale bereidingen
of producten in bulk [tabletten, crème, gel, poeder, zalf, zeep, oplossing, spray), met
uitzondering van de producten voor gynaecologie, voor mond- en oogverzorging :
-

-

alle oplossingen op basis van merbromine (merbromine [mercurochroom] is
allergiserend en zou dus niet meer mogen worden gebruikt);
alle producten met de volgende werkzame bestanddelen :
benzalkoniumchloride
chloorhexidine
chloorxylenol
hexamidinediisetionaat
natrium- of dinatriumeosine
natriumhypochloriet
natriumtosylchlooramine
nitrofural
povidon-jood,
waterstofperoxide

-

de volgende associaties :
chlorofeen en trolaminelaurylsulfaat
dodecloniumbromide en lidocaïnehydrochloride
p-chloor-m-cresol, p-chloor-o-benzylfenol en o-fenyl-fenol

b)

alcohol, ether, jodiumtinctuur.

Niet-geïmpregneerde verbanden
elastische windsels
katoenen windsels
gaaswindsels
linnen windsels
watten
zelfklevende verbanden
verbandset met het voormeld materiaal
alle kleefstoffen en bevestigingsmateriaal om verbanden vast te
maken, met uitzondering van de steriele hechtingsstrip.

c)

niet-geïmpregneerde steriele kompressen en die niet terugbetaalbaar zijn :
-

d)

kompressen van neutraal steriel gaas
absorberende niet-klevende steriele kompressen
steriele kompressen, ongeacht de individuele afmetingen van de kompressen
set van kompressen met het voormeld materiaal.

Set van verbanden en kompressen zoals bedoeld onder b) en c)

e)

Materiaal voor onderhuidse en/of intramusculaire injecties (met uitzondering van de
insulinespuiten):
-

injectienaalden en –spuiten
fysiologische oplossingen en steriel water.

De producten die NIET op deze lijst voorkomen, mogen afzonderlijk aan de
rechthebbende worden aangerekend.
Voor de producten die op deze lijst voorkomen en reeds het voorwerp uitmaken van een
terugbetaling van de verplichte verzekering, kan enkel het remgeld aan de
rechthebbende worden aangerekend.

