Overzicht vergoedingen Katheterzorg 2019
Declaratie clusterprijzen (volgens contract)
Bij clusterprijzen hanteert de zorgverzekeraar een vaste prijs per artikel in dezelfde
productgroep (bijvoorbeeld de productgroep verblijfskatheters). 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.

Declaratie AIP min kortingsregeling (volgens contract)
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. Elke zorgverzekeraar hanteert eigen normen en richtlijnen voor wat er
binnen deze vergoeding valt.

Declaratie dagprijzen (volgens contract)
Een dagprijsvergoeding is een vaste vergoeding per patiënt, per categorie, per 24
uur. VGZ hanteert eigen normen en richtlijnen voor wat er binnen deze vergoedingen
valt. De vergoeding wordt bepaald door een combinatie van materiaalgebruik en
frequentie van katheteriseren.

Declaratie op basis van 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.
Voor CZ, Delta Loyd en OHRA dient de patiënt een aanvullend schrijven te
ondertekenen. Dit betreft een toestemmingformulier en Akte van Cessie waarmee
wij de declaraties rechtstreeks met de zorgverzekeraar kunnen afhandelen.

VGZ afvoerende materialen 2019/2020 dagprijssystematiek
VGZ wijzigt vanaf 2019 de declaratiesystematiek en stapt voor afvoerende medische hulpmiddelen in
2019 en 2020 over naar de vergoeding volgens dagprijssystematiek.

A.S.R. afvoerende materialen 2019/2020 clusterprijsindeling
A.S.R. heeft voor afvoerende medische hulpmiddelen met Mediq afspraken gemaakt voor een
vergoeding volgens clusterprijsindeling. In het verleden waren er afspraken op basis van een AIP min
kortingsregeling.

Nieuwe Zorgverzekeraar
EUCARE is per 1 januari 2019 nieuw op de markt als zorgverzekeraar en hanteert de AIP min
kortingsregeling als declaratiesystematiek. Caresq is de overkoepelende inkooporganisatie van
EUCARE. Mediq is een van de gecontracteerde partijen en kan dus ook deze patiënten beleveren.

Eigen risico
Afvoerende continentiematerialen vallen onder de basiszorg en worden volledig vergoed, met
uitzondering van het wettelijk verplicht eigen risico. Het eigen risico is, net als in 2018, vastgesteld op
385 euro.

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

Categorieënoverzicht (Afvoerend)
Op basis van de combinatie van materiaaltype en frequentie van katheteriseren wordt een
patiënt ingedeeld in een categorie. Per categorie wordt de hoogte van de vergoeding bepaald.
Zorgverzekeraar VGZ hanteert eigen normen en richtlijnen voor de hoogte van deze vergoeding
en voor wat er binnen deze vergoedingen valt.
Let op: Het is niet mogelijk meerdere categorieën per patiënt naast elkaar te openen in verband
met de voorwaarden binnen het declaratieproces. De enige uitzondering hierop is categorie 9
(blaasspoelvloeistoffen). Deze categorie kan naast elke andere categorie geopend worden.
Categorie

Omschrijving categorie

1

Verzekerden die laag frequent (tot en met 2x per week) intermitterende (transurethrale)
blaaskatheterisatie of urethradilatatie toepassen.

2

Verzekerden die middenfrequent (vanaf 3x per week tot en met 3 keer per 24 uur)
intermitterende (transurethrale) blaaskatheterisatie toepassen.

3

Verzekerden die hoog frequent (vanaf 4 keer per 24 uur) intermitterende (transurethrale)
blaaskatheterisatie toepassen.

4

Verzekerden die drager zijn van suprapubische of een via de urethra ingebrachte latex, gesiliconiseerde of siliconen verblijfskatheters.

5

Verzekerden die drager zijn van een externe katheter.

6

Verzekerden die overdag chronisch (tot maximaal 3 keer per dag) intermitterende blaaskatheterisatie toepassen en ’s nachts drager zijn van een via de urethra ingebrachte latex,
gecoate of ongecoate katheter.

7

Verzekerden die overdag chronisch (tot maximaal 3 keer per dag) intermitterende
blaaskatheterisatie toepassen met behulp van gecoat of ongecoat kathetermateriaal en ’s
nachts gebruik maken van een externe katheter.

8*

Verzekerden met een aantoonbare, irreversibele, neurologische aandoening die qua gebruik
van materiaal niet in de eerder genoemde gebruikerscategorieën 1 t/m 7 kunnen worden
ondergebracht.

9

Verzekerden die gebruiksklare en niet-gebruiksklare blaasspoelvloeistof en/of kathetervloeistof.

Er zijn enkele producten of productgroepen die buiten deze categorisering vallen.
Dit betreft:
• Katheters voor zeer laag frequent intermitterende blaaskatheterisatie of urethradilatatie (max
2x per maand)
• Penisklemmen
• Urine opvangzakken met huidplak
• Kinder opvangzakken met huidplak
Deze producten worden vergoed middels een stuksprijs.
* N.B. Voor start van de declaratie moet er goedkeuring, gebaseerd op medische onderbouwing,
gegeven worden vanuit de VGZ. Mediq CombiCare zal deze goedkeuring rechtstreeks bij
VGZ aanvragen. De benodigde materialen kunnen na bestelling wel direct geleverd worden in
afwachting van de goedkeuring.

