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Nieuwe terugbetaling   
van stomamateriaal
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Belangrijkste veranderingen:  
   Het nieuwe systeem biedt meer flexibiliteit, de patiënt kan stomamateriaal kiezen 
volgens zijn noden.

   Vaste dotaties van hoeveelheden stomamateriaal (maximum aantal stuks) worden 
vervangen door maximale verzekeringstegemoetkomingen (€).

   De patiënt krijgt een “virtuele portefeuille (€)” om stomamateriaal aan te kopen.

    Alle stomamateriaal kan onderling gecombineerd worden, zolang deze op de 
vergoedbare lijst voorkomt.

  Bv. combinatie van gesloten en open zakjes
  Bv. combinatie van 1- en 2-delige systemen
  Bv. combinatie van pasta in tube en pastaringen

   Trimestriële forfaitaire tegemoetkomingen (bedrag beschikbaar voor 3 maanden).

   Het bedrag varieert naargelang het type stoma.

    Er is een verhoging van de maximale tegemoetkoming voorzien tijdens de eerste  
3 maanden om de leerperiode te overbruggen.

    Voor irrigatiemateriaal is er een specifieke tegemoetkoming.

     Er is een verhoging van de maximale tegemoetkoming voor het gebruik van  
convex/concave platen en/of uitzonderlijke situtaties.

    Een medisch voorschrift is vereist om een forfaitaire tegemoetkoming te bekomen 
(periodiek te vernieuwen voor het gebruik van convex/concave platen en/of in 
het geval van een uitzonderlijke situatie).

    Er moet een kennisgeving worden verstuurd naar de adviserend geneesheer.

     Tijdens de eerste 3 maanden, worden 2 face-to-face contacten verplicht tussen 
de patiënt en de bandagist.

    Nieuwe documenten te gebruiken:

   Medisch voorschrift
   Afleveringsattest
   Stomakaftje

    20 nieuwe nomenclatuurcodes
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Algemeenheden
Wie heeft recht op terugbetaling van 
stomamateriaal?

   Enkel patiënten met een stoma of een fistel van 
het spijsverteringsstelsel of urinestelsel komen in 
aanmerking voor een verzekeringstegemoetkoming 
van stomahulpmiddelen.

   De patiënt heeft recht op een 
verzekeringstegemoetkoming per periode, 
per stoma en/of fistel (bv. 2 stoma’s = 2 
verzekeringstegemoetkomingen).

Wat verstaat men onder stomamateriaal?

   Enkel producten op de vergoedbare lijst worden 
terugbetaald.

   Opvang van uitscheiding van een stoma of fistel 
d.m.v. een opvangsysteem (1- en 2-delig).

  Continentiesystemen (irrigatie en pluggen).

   Producten voor verzorging van complicaties bv 
huidproblemen door lekkage of irritatie door gebruik 
van materiaal (Skin barrier, pasta, …)  
moeten ook aangekocht worden met de 
verzekeringstegemoetkoming.

  Alle producten kunnen gecombineerd worden.

   Dag- en nachtzakken worden terugbetaald voor 
incontinentie door natuurlijke of niet-natuurlijke weg 
(urostoma, nefrostoma).

Wat is een virtuele portefeuille (€)?

   Budget (€) waarmee de patiënt specifiek 
stomamateriaal kan verkrijgen.

   De portefeuille is telkens 3 maanden geldig en 
wordt elke 3 maanden aangevuld (= aan het begin 
van een nieuw trimester).

   De arts/stomaverpleegkundige bepaalt het 
budgetprofiel van de patiënt in functie van diens 
specifieke situatie en noden.

   De virtuele portefeuille wordt geopend (voor de 
duur van de stoma of fistel) d.m.v. een medisch 
voorschrift.

   Het budget kan dus verschillen van patiënt tot patiënt 
en varieert naargelang het type stoma (colo/ileo/uro).

   Geen onderscheid in tegemoetkoming voor 1-delig 
of 2-delig systeem.

   Het resterend budget KAN NIET worden 
overgedragen naar een volgend trimester.

   Onder bepaalde voorwaarden kan de portefeuille 
(beschikbaar budget) aangepast worden:

  Convex / Concave
   Uitzonderlijke situatie
   Irrigatie

   De budgetten zijn onderling niet cumuleerbaar voor 
dezelfde stoma of fistel.

Voor de virtuele portefeuille wordt er in 2 
fasen gewerkt:

   Leerfase = de eerste 3 maanden vanaf de 1e 
ambulante aflevering

 Budget is iets hoger

   Opvolgfase = stabiele periode vanaf de 4e maand

 budget wordt verlaagd
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20 nieuwe nomenclatuurcodes (forfaits)

Vlak

Colo/Ileo/Uro
eerste  

3 maanden

Colo/Ileo/Uro
na 3  

maanden

Convex 
Concave

Colo/Ileo/Uro
eerste  

3 maanden

Colo/Ileo/Uro
na 3  

maanden

Uitz. 
situatie

Colo/Ileo/Uro
vlak

vanaf  
4e maand

Colo/Ileo/
Uro

convex/
concave

vanaf  
4e maand

Irrigatie

Manuele 
irrigatie  

voor  
6 maanden

Irrigatie  
Pomp  

voor 36 
maanden

Hoe wordt dit bedrag berekend (zie onderstaand voorbeeld)?

Y x waarde in KB

Y-waarde
Jaarlijkse aanpassing mogelijk.
Op dit moment is de y-waarde  
= 1.308231.
Moet nog bevestigd worden.

655491
Maximale verzekeringstegemoetkoming 
voor stomahulpmiddelen bij een 
colostoma, bij gebruik van convexe/
concave huidsystemen, per trimester, 
gedurende de eerste 3 maanden met 
ingang van de datum van de eerste 
ambulante aflevering. Y 721,08

3 3 3 1

3 3 3 1

1,308231 x 721,08 = 943,34 € 
(beschikbaar budget voor 3 maanden)
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Medisch voorschrift
Het medisch voorschrift (art. 27 bijlage 
93) opent de virtuele portefeuille van de 
patiënt voor de totale duur van de stoma of 
fistel en wordt opgesteld door de arts. Een 
voorschrift is nodig per stoma en/of fistel.

Een nieuw voorschrift is nodig bij:

   Een nieuwe stoma en/of fistel.

   Een operatie aan een bestaande stoma/fistel.

   Een verandering in de situatie (convex/concave of 
uitzonderlijke situatie).

   Hernieuwing van convex/concave en/of uitzonderlijke 
situatie nadat het vorige voorschrift is vervallen.

   Eerste set voor manuele irrigatie. 

   Eerste irragatiepomp. 

Medisch voorschrift voor convex/concave:

   De arts motiveert de noodzaak en periode van 
gebruik.

   De periode mag niet langer zijn dan 1 jaar, daarna is 
een jaarlijkse hernieuwing  vereist.

   Convex wordt aangewezen bij:

  Stoma op huidniveau
  Ingetrokken stoma
  Stoma gelegen in een huidplooi

   Concave wordt aangewezen bij:

   Uitstulping van de huid rond de stoma door 
hernia, littekenbreuk of obesitas

Medisch voorschrift voor uitzonderlijke 
situatie:

   De arts motiveert de noodzaak en periode van 
gebruik.

   Eerste aanvraag is geldig voor een periode van  
6 maanden, hernieuwing mogelijk voor een periode  
van 2 jaar (elke 2 jaar is een nieuw voorschrift vereist).

   Uitzonderlijke situatie omvat:

   Uitzonderlijke problemen bij klinisch beeld 
(aard, vorm en ligging van de stoma)

   Abnormale toename van uitscheiding 
(frequentie, volume)

   Fysieke kenmerken of huidkarakteristieken 
(allergie, gevoeligheid, huidvochtigheid)

   Enkel mogelijk vanaf de 4e maand.

Geldigheid van het medisch voorschrift 
vanaf de datum van het voorschrift:

Eerste voorschrift (opening 
portefeuille, convex/concave, 
uitzonderlijke toestand, irrigatie)

2 maanden

Vernieuwing convex/concave of 
uitzonderlijke toestand 

6 maanden

  De einddatum van het voorschrift wordt 
verlengd tot de laatste dag van het lopend 
trimester bv. voorschrift loopt tot 15/6, 
patiënt ontvangt materiaal t.e.m. 30/6.

Elk nieuw voorschrift  
= kennisgeving adviserend geneesheer

Belangrijk voor arts/
stomaverpleegkundige
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Ambulant
Bijzonderheden:

   Trimestriële tegemoetkomingen (= beschikbaar 
budget voor 3 maanden).

   De start van het eerste trimester wordt vastgelegd 
op basis van de 1e ambulante aflevering (bv. eerste 
aflevering op 20/3, trimester start op 1/3).

   Het trimester start op de 1e dag van de maand en 
eindigt op de laatste dag van de 3e maand. (bv. 1 
maart tot en met 31 mei = 1 trimester).

   Patiënt kan een hogere tegemoetkoming (ander 
budget/nomenclatuur) verkrijgen, mits een nieuw 
medisch voorschrift.

   In geval van sluiting van de stoma of fistel, heeft 
de patiënt recht op de tegemoetkoming van het 
lopende trimester.  Na sluiting van de stoma of fistel, 
mag er geen materiaal meer afgeleverd worden.

Gebruik van vlakke platen:

   Verhoogde tegemoetkoming gedurende de eerste  
3 maanden

Gebruik van convex/concave:

  Een gemotiveerd medisch voorschrift is vereist.

  Mogelijk vanaf het 1e trimester.

   Verhoogde tegemoetkoming (ook inclusief 
gedurende eerste trimester).

Uitzonderlijke toestand:

  Een gemotiveerd medisch voorschrift is vereist.

  Verhoogde tegemoetkoming. 

   Enkel mogelijk vanaf de 4e maand  
(niet toegelaten in 1e trimester).

Convex/Concave + Uitzonderlijke toestand:

  Een gemotiveerd medisch voorschrift is vereist. 

  Verhoogde tegemoetkoming. 

   Enkel mogelijk vanaf de 4e maand  
(niet toegelaten in 1e trimester).

Irrigatie:

Manuele irrigatieset   1 per 6 maanden 
terugbetaald.

Irrigatiepomp  voor een periode van 36 maanden, 
enkel indien de patiënt al tenminste 6 maanden 
manueel irrigeert.

Bij irrigatie heeft de patiënt recht op het budget voor 
irrigatie (om de irrigatieset aan te kopen), alsook 
op het budget voor colostoma (om alle andere 
stomamaterialen aan te kopen).

De irrigatiepomp en manuele irrigatieset zijn NIET 
cumuleerbaar.

Verblijf in het ziekenhuis
   Facturatie voor elke dag van ziekenhuisopname 

voor elke gehospitaliseerde patiënt die 
ziekenhuisproducten gebruikt (niet van toepassing 
indien de patiënt zijn eigen materiaal meebrengt).

   De terugbetalingsvoorwaarden en -regels voor 
ambulant gebruik worden niet gewijzigd naar 
aanleiding van de hospitalisatie.

   Medisch voorschrift vereist.
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Stomakaftje
   Communicatiemiddel tussen de verschillende 

zorgverstrekkers.

   Het stomakaftje blijft in het bezit van de patiënt en 
neemt dit naar elke consultatie mee.

   De bandagist bezorgt het ingevulde stomakaftje aan 
de patiënt bij de eerste aflevering of het stomakaftje 
kan meegegeven worden bij het verlaten van het 
ziekenhuis met bijkomende informatie.

   Het stomakaftje wordt aangevuld met elk 
getuigschrift van aflevering, een kopie van 
elk medisch voorschrift en notities van alle 
contactmomenten.

   3 functies:

   De patiënt kan het gebruik van zijn materiaal 
binnen de verzekeringstegemoetkoming 
opvolgen.

   De bandagist kan de historiek van het 
stomamateriaal raadplegen.

   Andere zorgverleners kunnen ook informatie 
meegeven in dit document.
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Aflevering
   De derdebetalersregel is van toepassing voor 

stomamateriaal.

   Er kan slechts voor max. 3 maanden (= trimester) 
materiaal geleverd worden.

   Indien de factuur de max. toegekende 
verzekeringstegemoetkoming overschrijdt, zal de 
patiënt een supplement dienen te betalen.

   Tijdens de eerste 3 maanden (= leerfase) moeten 
er minstens 2 face-to-face contacten tussen 
de patiënt en de bandagist zijn (enkel bij nieuwe 
patiënten vanaf 1/4/2021).

   Het getuigschrift van aflevering moet, per stoma 
en/of fistel, in tweevoud opgesteld worden en 
ondertekend zijn door de patiënt en de bandagist:

  Exemplaar voor de verzekeringsinstelling
   Exemplaar voor de patiënt  
(in het Stomakaftje) 

   Een kopie van het medisch voorschrift is nodig voor 
in het Stomakaftje.

   De eerste aflevering na elke nieuwe ingreep van 
dezelfde stoma/fistel = nieuwe eerste aflevering.

Belangrijk voor bandagist

Kennisgeving
Eerste aanvraag voor nieuwe stoma/fistel 
of na ingreep van bestaande stoma/fistel  
of verandering in de situatie of hernieuwing 
of irrigatie:

  Medisch voorschrift (origineel) 

   Bewijs van aflevering (origineel exemplaar 
ondertekend door bandagist en patiënt)

  Bandagist stuurt de documenten op 
maximum 40 dagen vanaf datum van 
eerste aflevering

Voor elke situatie waarvoor een nieuw medisch 
voorschrift is vereist

  procedure opnieuw herhalen

De documenten mogen niet electronisch 
doorgestuurd worden (ook geen scan), enkel het 
originele document op papier!

Belangrijk voor bandagist
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Overgangsperiode  
1 januari t.e.m. 31 maart 2021

   Iedere patiënt heeft een nieuw voorschrift (art. 27 
bijlage 93) nodig om zijn virtuele portefeuille te 
openen in de nieuwe terugbetaling. 

   Indien de patiënt een stoma krijgt tijdens de 
overgangsperiode, heeft hij zowel een klassiek 
medisch voorschrift nodig om stomamateriaal te 
verkrijgen in het huidige systeem alsook een nieuw 
medisch voorschrift (art. 27 bijlage 93) om zijn 
virtuele portefeuille te openen vanaf 1 april 2021.

   Patiënten kunnen reeds een nieuw voorschrift halen 
bij hun arts vanaf 1 januari 2021.

   Materiaal via het nieuwe systeem zal pas 
verkrijgbaar zijn vanaf 1 april 2021.

   Na 1 april 2021 kunnen patiënten met “oude” 
voorschriften geen stomamateriaal meer bekomen 
zonder nieuw medisch voorschrift!

   Patiënten die reeds recht hebben op terugbetaling 
van stomamateriaal (m.u.v. irrigatie), vallen op 
basis van het nieuwe medische voorschrift in de 
verzekeringstegemoetkoming vanaf de 4e maand 
(vlak, convex/concave, uitzonderlijke situatie, 
convex/concave + uitzonderlijke situatie).

   De patiënt ontvangt het Stomakaftje in het 
ziekenhuis of via de bandagist.

Bestaande patiënt:

  Nieuw voorschrift
   Recht op budget vanaf 
4e maand

 
Nieuwe patiënt in 
overgangsperiode:

   Voorschrift voor huidige 
dotatie

  Nieuw voorschrift
   Recht op budget vanaf 
4e maand

Nieuwe patiënt vanaf  
1 april:

   Nieuw voorschrift
   Recht op budget vanaf 
1e maand
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Traject van een (nieuwe) patiënt

Medisch voorschrift 
(art. 27 bijlage 93)  

om virtuele 
portefeuille (€)  

te openen

Contacteren  
erkende bandagist

Bandagist bestelt 
stomamateriaal

Patiënt krijgt informatie over 
beschikbaar budget (€) en ontvangt  

het stomakaftje in het ziekenhuis  
of via de bandagist.

Bandagist  
stuurt ter kennis-
geving medisch 

voorschrift  
(origineel) en  

bewijs van eerste 
aflevering  

naar ziekenfonds 
- binnen 40 

dagen !!!Stomakaftje bevat: 

  Kopie van elk medisch voorschrift
   Origineel ondertekend bewijs van 
aflevering door patiënt en bandagist

Minstens 2 
face-to-face 

contacten tussen 
patiënt en 

bandagist in 1e  
trimester (bij 

nieuwe patiënt)

Patiënt ontvangt 
materiaal voor 

max. 3 maanden

Bandagist 
regelt betaling 

rechtstreeks met 
ziekenfonds.

De tekst in deze brochure is gebaseerd op informatiedocumenten van het RIZIV en kan aan wijzigingen onderhevig zijn.



Ons bedrijf weerspiegelt de passie,  
ambitie en inzet van de mensen die  
het opgericht hebben. Elise Sørensen,  
een verpleegkundige, vond het eerste  
zelfklevende wegwerpstomazakje uit, omdat  
ze vastbesloten was om haar zus uit haar  
isolement te halen. Aage Louis-Hansen en  
zijn vrouw Johanne zetten hun technische  
vaardigheden en ondernemerschap in,  
en dankzij hun grote betrokkenheid en  
doorzettingsvermogen richtten zij in 1957 Coloplast op.

Ook vandaag leven mensen met een  
intieme medische aandoening nog vaak  
geïsoleerd.

Wij zetten ons in om dat te veranderen.

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care

Coloplast Belgium NV/SA, G. Gezellestraat 121, 1654 Huizingen, België. V.U.: E. Binnemans
www.coloplast.be  Het Coloplast logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast/AS.  
© 2020/12 Alle rechten voorbehouden.


