
 
Verklaring op erewoord – APOTHEKER-BANDAGIST(E) 

 
 
 

(artikel 84, § 3 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994) 

 
 
 

----------- 
 
 
 
Naam : .............................................................................................................................. 
Voornaam :........................................................................................................................ 
Rijksregisternummer : ....................................................................................................... 
Erkenningsnummer : ......................................................................................................... 
Privé-adres : ...................................................................................................................... 
Gemeente:......................................................................................................................... 
 
Beroepsadres 

Benaming: .................................................................................................................. 
Straat:......................................................................................................................... 
Postcode, gemeente:l................................................................................................. 

 
Ik verklaar op erewoord mij te verbinden tot het strikt naleven van de bepalingen van artikel 
84, § 3 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Onder 
voorbehoud te voldoen aan de andere voorwaarden vastgesteld door de reglementering, 
vraag ik mijn erkenning aan in hoedanigheid van bandagist(e) voor het afleveren van het 
stoma-en incontinentiemateriaal.   
 
 
 
 
Datum : 
Handtekening : 
 
 
 
 



 
ARTIKEL 84 § 3 
 
 
Om te kunnen worden erkend, verbind ik mij met een verklaring op erewoord ertoe : 

 
1° a) de artikelen enkel te verstrekken op voorschrift van een geneesheer, rekening houdende 

met de doelstellingen van dat voorschrift en in overeenstemming daarmee; 
 

b) de termijnen te respecteren inzake de geldigheid van het voorschrift en de aflevering van de 
producten vastgesteld in de nomenclatuur; 

 
 
2° a) artikelen te verstrekken welke overeenstemmen met de minimummaatstaven inzake 

fabricage, omschreven in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen; 
 
b) de op maat gemaakte toestellen ten minste éénmaal aan te passen vóór het af te leveren 

artikel wordt afgewerkt; 
 

c) zowel de op maat gemaakte artikelen als de andere artikelen bij de levering bij de patiënt aan 
te leggen; 

 
d) alle aanwijzigingen betreffende het aanbrengen, het gebruik en het onderhoud van het artikel 

te verstrekken; 
 

e) de levering zelf uit te voeren; 
 
 
3°  te beschikken over de voor het vervaardigen naar maat en voor het passen nodige installatie en 

het gereedschap; 
 
 
4° de artikelen noch te koop aan te bieden, noch te verstrekken op markten, beurzen of andere 

openbare plaatsen, noch door venten, noch door toedoen van personen die niet ingeschreven 
zijn op de lijsten van de erkende bandagisten die door de Erkenningsraad voor bandagisten 
worden aangelegd, voor de levering van de in artikel 27, § 1, van de nomenclatuur van de 
geneeskundige verstrekkingen vermelde verstrekkingen; 

 
 
5° mijn beroep uit te oefenen in de zetel(s) van de onderneming die is (zijn) opgetekend door de 

Erkenningsraad. 
 Nochtans, wanneer de rechthebbende, die een geneeskundig voorschrift heeft en zich niet of 

zeer moeilijk kan verplaatsen, de bandagist oproept, mag deze zich naar diens woonplaats 
begeven. 

 
 


