
Financiële steun bij 

incontinentie 



Sommige  hospitalisatieverzekeringen hebben clausules waarin tussenkomsten 

voorzien zijn niet alleen voor medicatie maar ook voor hulpmiddelen zoals 

inlegverbanden, katheters enz..  

 

In de groepsverzekering van je werkgever, zijn er ook soms ook tussenkomsten 

voorzien ( zie oa de Vlaamse overheid. ) 

 

De clausules zijn voor elke maatschappij verschillend en het is dus nodig om 

het contract goed te lezen en eventueel een onderhoud te vragen met de 

makelaar of het agentschap.  

 

Deze PP handelt alleen over tussenkomst van het RIZIV van de Federale 

overheid. 

 

Ter verduidelijking : Het RIZIV voert vanaf 1 april 2021 een nieuwe regeling in 

voor het STOMA- materiaal. De voorwaarden voor INCONTINENTIE materiaal 

blijven van kracht , worden niet veranderd. 

 

 



ONDERSCHEID TUSSEN  

FORFAIT en DOTATIE (TEGEMOETKOMING)  
1/FORFAITS 

 

Onbehandelbare urinaire 

incontinentie langs natuurlijke weg  

( geen Cystofix Ballon Punctie, 

stoma,…) 

1/A  Groot forfait 528,20/jaar 

1/B  Klein 172,40/jaar 

Cijfers 1 jan 2021 

 

2/ DOTATIE of TEGEMOETKOMING 
 

 
Onbehandelbare Urinaire 
incontinentie langs natuurlijke weg.  
 
Systeem van de derde betaler: door 
het RIZIV rechtstreeks aan de 
bandagist 

Het RIZIV bepaalt wie recht heeft op een groot of op een klein forfait  



Verhoogde tegemoetkoming 

                                               =>  Groot Forfait   

 Er zijn drie mogelijke voorwaarden voor de verhoogde tegemoetkoming: 

 ofwel ontvang je een specifieke uitkering; 

 ofwel ben je in het ziekenfonds ingeschreven onder een specifieke hoedanigheid; 

 ofwel valt je inkomen onder een grensbedrag ( wordt bepaald door uw ziekenfonds): 

 voor personen weduwnaar/weduwe, invalide, gepensioneerde, volledig werkloos gedurende minstens 1 jaar, enz. . bruto jaarlijks gezinsinkomen lager 
dan € 19.957,16. ( 3/3/2020) bijkomend gezinslid ptl = +€ 3.694,1    ( kadastraal inkomen vrijgesteld 1.375 +229 ptl) 

 Andere situaties als punt hiervoor 19.892,01 + 3.682,55 ptl  ( kadastraal inkomen vrijgesteld 1.375 +229 ptl) 

UITKERINGEN DIE RECHT GEVEN OP DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING 

 leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW gedurende drie volledige en ononderbroken maanden. 

 Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor bejaarden. 

 Tegemoetkoming voor personen met een handicap: 

o irntegratietegemoetkoming; 

o of inkomensvervangende tegemoetkoming; 

o of zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.  

 Toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening met een erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid of vier punten 
op de eerste pijler van de medisch sociale schaal. 

 

 



R.I.Z.I.V. 

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

Geneeskundige Verzorging 

 

Omzendbrief VI nr 2020/290 van 7 december 2020 Van toepassing vanaf 1 januari 2021 

3910/1804 

 

Tarieven ; Forfaits ; 01-01-2021. 

 

De forfaits incontinentie (KB 2 juni 1998) die onder federale bevoegdheid blijven, worden 

geïndexeerd met 1,01% op 1 januari 2021. 

 

Codenr AMB 740191  =>  528,20€  <= groot forfait 

Codenr AMB 740515  =>  172,40€  <= klein forfait 

 

 



Welke stappen zijn er voor de tegemoetkoming? 

 

Uw ziekenfonds komt pas tegemoet nadat de volgende 4 stappen afgerond zijn: 

 

1. U raadpleegt uw arts. 

 

2. Uw arts geeft u een medisch voorschrift voor incontinentiemateriaal ( zie volgende slide)) 

 

3. U neemt contact op met een erkende bandagist die u de volledige informatie geeft over de 

verschillende soorten van incontinentiemateriaal en u zal bijstaan bij het maken van de juiste 

materiaalkeuze. ( vraag stalen aan de firma’s die voorkomen op RIZIV lijst van vergoedbare 

producten) 

 

- Belangrijk : is dat het materiaal voorkomt op RIZIV lijst van vergoedbare producten. ( zie slides 

hierna) 

- Of er al dan niet een supplement moet worden betaald hangt ook af van het gekozen 

materiaal. 

 

4. De erkende bandagist levert uw incontinentiemateriaal persoonlijk af en maakt een 

getuigschrift van aflevering op. De betaling zal meestal worden geregeld door de erkende 

bandagist via de derdebetalersregeling. 



Niet alleen de huisarts 

zoals voorheen 





https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-

ziekenfonds/individuele-verzorging/Paginas/stoma-incontinentiemateriaal.aspx 

Tegemoetkoming Hoe en Hoeveel? 

 

Incontinentiemateriaal Dotatie penishuls Dotatie nachtzakjes Dotatie beenzak 

Incontinentie langs  
natuurlijke weg 

90 stuks / 3 maanden 20 stuks / 3 maanden 20 stuks / 3 maanden 



Lijst van de voor vergoeding aangenomen producten inzake stoma-en incontinentiemateriaal    

van toepassing vanaf 1 januari 2021    

   

Om door de ziekteverzekering te worden vergoed moeten de producten inzake stoma-en 

incontinentiemateriaal zijn opgenomen op de lijsten van    

aangenomen producten. De producten worden per nomenclatuurcode opgenomen op de lijst.    

  

 

https://www.inami.fgov.be/ 

SiteCollectionDocuments/lijst_bandagisten_stoma_incontinentie_20210301.pdf 

 

https://www.inami.fgov.be/














 

 

1. Veel personen die bedrijving zijn in de ziekenkas, verzorgingsinstellingen, 

patiëntenverenigingen enz. zijn niet altijd op de hoogte van alle mogelijke 

tussenkomsten, vergoedingen, tegemoetkomingen, enz..  

Ook huisartsen en verzorgenden hebben niet altijd de actuele en correcte info. 

 

2. Tracht steeds een tweede opinie te bekomen over de tussenkomst waar je “recht” 

op hebt.  

 

3. Zoek op internet of de info die je ontvangen hebt, overeenkomt met wat de 

ziekenkas je aanbiedt. ( interessant zijn de websites van sommige Vlaamse 

ziekenhuizen). 

 

4. Veel info is op het internet te vinden over de verschillende manieren van 

behandelingen en operaties, technieken om te opereren, enz. Soms zo 

gespecialiseerd dat zelfs urologen vragen hebben over de correctheid.  

Maar de info over terugbetaling, tussenkomsten, zijn vandaag zeer zuinig te vinden. 

Hopelijk dat het in de toekomst toegankelijker wordt voor ons patiënten.   

 

 

 



Vervolg : 

 

 

5. Spreek er met medepatiënten, lotgenoten over. Het is voor ons Vlamingen nogal 

moeilijk om over dit onderwerp op het internet in dialoog te gaan met anderen.  

Ook andere patiënten zijn op zoek en die bezorgen je hints over je 

groepsverzekering op het werk, je hospitalisatieverzekering, voordelen als 

ambtenaar van de Vlaams Gewest,…..  

 

Een goede raad :  

 sluit je aan bij gespreksgroepen van lotgenoten - prostaatkankerpatiënten. In 

Vlaanderen staat er schuchter tegenover, maar echt waar het is nuttig en het 

loont! 

 

5. KOM-OP-TEGEN-KANKER heeft haar gespreksgroepenforum stopgezet en werkt 

samen met de website KANKER.NL . Deze heeft Belgische moderatoren zodat ook 

Vlaamse en Belgische steunmaatregelen in gespreksgroepen kunnen besproken 

worden. 

 

6. Het is aan de firma’s die incontinentie materiaal verkopen, verboden om melding 

te maken dat hun materiaal terugbetaald wordt of dat er een tegemoetkoming 

is.  Dat geeft ons patiënten moeilijkheden om de steunmaatregelen op te zoeken. 

 

 



De personen die ingeschreven zijn voor dit webinar van  15/3/2021 

zullen de mailadressen en de links naar de webpagina’s ontvangen, 

 

Deze gegevens zijn ook te bekomen op  

fbgroep.prostaatkanker@telenet.be 

 



Dank voor je interesse 

 

 

 

 

 

 

 

 


