Schema hernieuwingstermijnen
Hernieuwingstermijn orthesen, armprothesen, steunzolen en orthoped. schoenen:
VERSTREKKING
Maatwerk:
- armprothesen
- beenorthesen
- armorthesen
- orth. corsetten
- zitschalen
- parapodium
- paraknieflex
- standing frame

-14 JAAR

14 - 18 JAAR

1

Orth. schoenen

+21 JAAR

2

Prefab:
- kniebraces
- sportbandages
- steunbandages
- etc.
Steunzolen

18 - 21 JAAR

+65 JAAR

5

1

3

1

2

9 maanden

1

2

Uitzondering: voetopheffer plastiek prefab en caroliveer zijn jaarlijks hernieuwbaar

Hernieuwingstermijn prothesen van het onderste lidmaat:
GROEP

FUNTIONELE OMSCHRIJVING

TYPE
PROTHESE

HERNIEUWINGSTERMIJN
-18 JAAR

+18 JAAR

Cosmetische
prothese

10

De patiënt heeft een zeer beperkte loopfunctie, hij/zij heeft
hierbij hulp nodig van derden voor transfers en/of
verplaatsingen

Transferprothese

5

3

De patiënt heeft een beperkte loopfunctie, hij/zij maakt
hierbij gebruik van loophulpen, dit evenwel zonder hulp van
derden, en neemt deel aan sociale activiteiten buitenshuis.
(evaluatieprothese)

Definitieve
prothese

4

De patiënt kan actief stappen zonder loophulpen.
(evaluatieprothese)

Definitieve
prothese

3

5

De patiënt kan zeer actief stappen zonder loophulpen, het
stapniveau wordt getest aan de hand van een looptest.
(evaluatieprothese)

Definitieve
prothese

3

1

De patiënt heeft geen voortuitzicht op een loopfunctie

2

1

Voor de groep 1, 2, 3, 4 en 5 geldt de hernieuwingstermijn voor een liner 1 jaar.
Voor een set stompkousen van 8 stuks - jaarlijks.

4

Hernieuwingstermijn therapeutisch schoeisel:
KINDEREN TOT EN MET 4
JAAR

VANAF 5 JAAR TOT EN MET 17
JAAR

DIABETISCHE SCHOEISEL + VOLWASSENEN VANAF
18 JAAR

3 paar per jaar

2 paar per jaar

1 paar per jaar

Hernieuwingstermijn rolwagens, loophulpen en scooters:
VERSTREKKING

-18 JAAR

18 TOT 65JAAR

+65 JAAR

3 jaar

4 jaar

6 jaar

Manuele rolwagen
Elektronische rolwagen

4 jaar

Scooters

6 jaar
6 jaar

Loophulp

3 jaar

4 jaar

Een rolwagen kan gecumuleerd worden met een loophulp en/of driewielfiets.

Hernieuwingstermijn borstprothesen, lumbostaten, breukbanden, abdominale
gordels:
LUMBOSTATEN

BREUKBANDEN, RIEMEN EN ABDOMINALE GORDELS

BORSTPROTHESEN

-14 jaar

1
jaar

Kind -2 jaar op de datum van de
hernieuwing

6
maanden

Post-operatief na
ingreep

1à6
weken

14 tot 20
jaar

2
jaar

Kind -16 jaar op de datum van de
hernieuwing

1 jaar

Voorlopige

1 jaar

+21 jaar

4
jaar

+16 jaar en volw.

3 jaar

Definitief

2 jaar

Hernieuwingstermijn stoma-materiaal (dotatie per 3 maanden)

Colostomie

1-DELIG SYSTEEM

2-DELIG SYSTEEM

180 zakjes

180 zakjes + 35 platen

+ 1 irrigatieset /6 maanden

OF 45 convexe platen

+180 gesloten zakjes (1-of 2-delig)
Ileostomie

90 zakjes

90 zakjes + 45 platen
OF 45 convexe platen

Urostomie

60 zakjes

60 zakjes + 45 platen

+ 20 nachtopvangzakjes

OF 45 convexe platen
+ 20 nachtopvangzakjes
OF 60 Uro mini-caps
OF 60 Uro Micro-systeem

ACCESSOIRES
Pasta tube:
120 gr /3 md.
OF
Pasta strips :
120 gr / 3 md
1 riempje / 6 md
Beschermingsfilm:
1 stick / 3md
Stomiepoeder:
55 gr/ 6 md

