Overzicht vergoeding wondzorg 2019
Clusterprijzen
Bij clusterprijzen hanteert de zorgverzekeraar een gemiddelde prijs per
productgroep (bijvoorbeeld de productgroep traditionele wondgazen). De
vergoeding is een gemiddelde weergave van alle producten die binnen deze
productgroep vallen. De exacte indeling per cluster en de vergoeding van een
hulpmiddel uit een bepaald cluster verschilt per zorgverzekeraar.

AIP min kortingsregeling
Vergoeding op basis van de vaste prijs die door de fabrikant is vastgesteld (en
vastgelegd in de Z-index) minus een korting die door de zorgverzekeraar wordt
bepaald.
Nieuwe zorgverzekeraar
Vanaf 1 januari 2019 start de nieuwe zorgverzekeraar EUCARE. Deze biedt
in samenwerking met Aevitae zorgverzekeringen aan in Nederland. In deze
samenwerking is Aevitae de volmacht die de verzekeringen van EUCARE aanbiedt en
uitvoert. EUCARE valt onder de inkooporganisatie Caresq.

Vragen? Neem contact met ons op via onze Zorgadvieslijn 0800 – 6 226 226

Samenvatting vergoedingen wondzorg 2019
Wat valt op dit jaar?
1.

Aangescherpte vergoedingsprocedure Z-index
Vanaf 1 januari 2019 wordt de aanspraakstatus van artikelen in de productgroepen VB (verbandmiddelen)
en CO (compressieartikelen) vastgesteld door een werkgroep van Zorgverzekeraars Nederland. De eisen om
voor vergoeding in aanmerking te komen zijn aangescherpt. Mogelijk betekent dit dat bepaalde producten
vanaf 1 januari 2019 niet langer meer vergoed worden.

2.

Voorschrift complexe wondzorg
•
Het ZN-indicatieformulier is geïntegreerd in ons digitale voorschrijfsysteem Xtranet en dient door alle
voorschrijvers te worden gebruikt als verantwoording.
•
Huisartsen zijn uitgezonderd van het ZN-indicatieformulier. Vermelding van code B4 op het recept is
afdoende. Meer informatie kunt u vinden op hetroergaatom.lhv.nl.

2.

Verbandkleding
•
Antibacteriële verbandkleding wordt niet vergoed bij de indicatie constitutioneel eczeem.
•
Reguliere verbandkleding wordt wel vergoed bij constitutioneel eczeem. Voorbeeld hiervan is de
Binamed verbandkleding.
•
Voor verbandkleding geldt een normering per zorgverzekeraar, de details hiervan zijn terug te vinden
op www.mediqcombicare.nl.

3.

Fixatie van sondes en drains
Het fixatiemateriaal ten behoeve van sondes en drains valt niet onder de overeenkomst complexe wondzorg
bij de zorgverzekeraar. Deze materialen kunt u bestellen bij de leverancier van de sonde of drain.

