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Dienst voor Geneeskundige Verzorging 
Medische directie 



Huidige terugbetaling 

Op 01/04/2015, aanpassing van de terugbetaling van 
de implanteerbare netjes ten gevolge van wereldwijde 
waarschuwingen met betrekking tot de complicaties 
ten gevolge van een plaatsing via vaginale weg 
 

à Terugbetaling aan 0€ voor de netjes via vaginale 
weg geplaatst 

à Forfaitaire terugbetaling aan 300€ voor de netjes via 
abdominale weg geplaatst (schrapping van de 
terugbetaling gezien nieuwe terugbetaling met 
retroactief effect) 
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Nieuwe terugbetaling (1) 

Voor bepaalde patiënten die niet behandeld kunnen 
worden via abdominale weg, heeft de CTIIMH 
voorgesteld om een nieuwe terugbetaling te creëren 
voor de netjes via vaginale weg geplaatst 
•  vereist een multidisciplinair team 
•  voor een beperkt aantal indicaties 
•  door voorwaarden te stellen wat betreft 

doeltreffendheid en veiligheid voor de terugbetaalde 
netjes 

•  door een verplicht register op te starten 
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Nieuwe terugbetaling (2) 

•  Inwerkingtreding voorzien op 01/05/2017 
•  Een nieuwe prestatie: 

182070-182081 « Geheel van netjes voor herstel van 
prolaps, voor plaatsing langs vaginale weg, plaatsing- 
en verankeringssysteem inbegrepen »  

•  Enkel terugbetaling in het geval van een anterieure 
prolaps 

•  Forfaitaire terugbetaling van 450€ 
•  Vergoedingsvoorwaarde H-§04 
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Nieuwe terugbetaling (3) 

•  Nominatieve lijst 
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Verdeler	   Productnaam	   Referentie	  
Boston Scientific 

Benelux	  
Uphold LITE	   M0068318170 	   TEMPORAIRE 

(3ans)	  

Bard Benelux N.V.	   Avaulta SOLO anterior	   486100	   TEMPORAIRE 
(3ans)	  



Vergoedingsvoorwaarde H-§04 (1) 

Vergoedingsvoorwaarde H-§04 
•  Voorwaarden betreft het ziekenhuis 

•  Multidisciplinair team die verschillende alternatieven kan 
aanbieden 

•  Voorwaarden betreft de begunstigde 
1.  geen concomitante hysterectomie 
2.  a) anterieure of apicale prolaps na falen van een primaire 

ingreep, de residuele prolaps is stadium 3 of stadium 2 
met functionele symptomen 
 of 
 b) anterieur of apicale prolaps stadium 3, met hoog risico 
 op recidieven of inoperabel langs abdominale weg 

•  Voorwaarden betreft het hulpmiddel 
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Vergoedingsvoorwaarde H-§04 (2) 

•  Het formulier H-Form-I-01 dat de 
referentiekarakteristieken en de opvolggegevens 
herneemt, moet ingevuld worden 

•  De registratiemodaliteiten van de gegevens alsook 
de overdrachtsmodaliteiten van deze gegevens 
worden opgesteld door Healthdata en de Dienst 
voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV 
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Modaliteiten 

•  Registratie van de gegevens via HD4DP 
(Healthdata) 

•  De registratiecode die na validatie wordt gecreëerd, 
moet worden vermeld in het recordtype 50, zone 
57-58-59 van de elektronische facturatie. De 
vermelding van de registratiecode op de 
elektronische factuur is verplicht 

! Verplichting van registratie van de gegevens in 
Healthdata om recht te hebben op terugbetaling 
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Registratie van de gegevens via HD4DP (1) 

•  Stappen: 
1.  De gebruiker registreert de gegevens in HD4DP 
2.  Als alle verplichte gegevens ingevoerd zijn, valideert 

de gebruiker deze 
3.  Een registratiecode wordt automatisch gecreëerd 
4.  Het ziekenhuis dient deze code in de elektronsiche 

facturatie te vermelden om aan te tonen dat er een 
registratie in HD4DP heeft plaatsgevonden en om de 
terugbetaling van het materiaal te verkrijgen 
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Registratie van de gegevens via HD4DP (2) 

•  Welke gegevens? 
•  Preoperatieve evaluatie en ingreep 

à bij elke ingreep 
•  Postoperatieve evalutie 

à minstens tijdens het eerste follow-up bezoek 
(maximum 3 maanden na de ingreep) en dan 
jaarlijks gedurende minimum 5 jaar 

•  Complicaties 
à in te vullen indien een complicatie is opgetreden 

en geëvalueerd buiten de operatie of een follow-
up bezoek 
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Healthdata support center 

•  Voor infomatie, vragen, opmerkingen kan u 
contact opnemen met het Healthdata support 
center 

–  Telefonisch op 02/642.52.66 
 
–  Per e-mail naar het adres 

support.healthdata@wiv-isp.be 
 
–  Consulteer de site https://support.healthdata.be 
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