
HOE KRIJG IK
STOMAMATERIAAL? 

DOKTERSVOORSCHRIFT

Het doktersvoorschrift opent jouw
"portefeuille". Zonder het
voorschrift kan je dus geen
stomamateriaal bestellen. 
Je hebt ook een voorschrift nodig
wanneer je oude voorschrift is
verlopen. 

Na je operatie heb je een
voorschrift nodig

MATERIAAL BESTELLEN

Je kan enkel producten van op de
limitatieve lijsten van het RIZIV
bestellen. 
Je hoeft niet te betalen, zolang je
binnen je budget blijft. Je
bandagist regelt de betaling direct
met het ziekenfonds.

Je bestelt via je bandagist

MATERIAAL ONTVANGEN

Bij aflevering maakt je bandagist
een getuigschrift van aflevering
in tweevoud: 1 voor het zieken-
fonds en 1 voor in je stomakaftje. 
Je ontvangt telkens materiaal voor
maximum 3 maanden. 

Je bandagist levert je materiaal
persoonlijk af! 

AAN DE SLAG!

Je "bestelt" wanneer je materiaal
nodig hebt.
Heb je meer uitscheiding of voelt er
iets ongemakkelijk? Contacteer
dan je bandagist en je arts!

Met materiaal voor max. 3 maanden

CONTACT MET JE
BANDAGIST

Je bandagist geeft je informatie
over de soorten stomamateriaal en
hoe je het gebruikt. 
Hij/zij geeft je jouw stomakaftje.
Hierin communiceren jouw
zorgverleners met elkaar.
Je vindt erkende bandagisten via
de toepassing "een zorgverlener
zoeken" op onze website, of via je
ziekenfonds.  

Je krijgt informatie over het 
 stomamateriaal en -kaftje 



MEER KEUZE

Je kan nu ook convexe of concave systemen krijgen als je dat
nodig hebt.
Manuele en automatische irrigatiepompen werden ook
toegevoegd.
Enkel producten op deze lijsten worden vergoed. Andere
producten moet je zelf betalen.

We hebben nieuwe lijsten met nieuwe producten

JE BUDGET KAN VERANDEREN

Je budget kan enkel wijzigen met een nieuw doktersvoorschrift.
Bij een uitzonderlijke situatie moet je altijd je arts contacteren.
Een uitzonderlijke situatie is bijvoorbeeld een verhoging van de
uitscheiding.

In uitzonderlijke situaties kan je met een voorschrift een
verhoging van je budget krijgen. 

DERDEBETALERSREGELING

Zolang je niet over je budget gaat,  hoef je niets te betalen. 
Je bandagist regelt de betaling met je ziekenfonds, dat je
stomamateriaal voor jou afrekent. 

Je betaalt normaal zelf niets

DE VIRTUELE PORTEFEUILLE

Hiermee bestel je jouw stomamateriaal.  
Deze vullen we elk trimester aan tot jouw maximumbedrag. 

Jouw budget om stomamateriaal te bestellen

HET STOMAKAFTJE

Jij bent de eigenaar van je eigen stomakaftje. 
Bij elk contactmoment maken je bandagist en andere
zorgverleners hierin notities.
Deze moet je bijhebben bij elke afspraak met een zorgverlener.

Het communicatiemiddel tussen jouw zorgverleners

STOMAWOORDEN
SAMENGEVAT

VRAGEN?

Contacteer je bandagist en arts.

Contacteer je bandagist of je ziekenfonds.

Contacteer je bandagist of raadpleeg de lijsten

op de RIZIV-website.

Ondervind je problemen met je stoma en/of fistel? 

Vragen over jouw virtuele portefeuille?

Vragen over de producten die je kan bestellen?


