
Wat betekent het?

De virtuele portefeuille
Een vooraf bepaald budget (€) waarmee je stomamateriaal kan aankopen.

• Hiermee bestel je jouw stomamateriaal.
• Je arts bepaalt je budgetprofiel in functie van je specifieke noden.
• Het budget kan verschillen per patiënt en naargelang het type stoma.
• Je portefeuille is telkens 3 maanden geldig en wordt aan het begin van elk trimester opnieuw aangevuld.
• Je hoeft het budget niet op te maken, maar je kan het overgebleven budget niet overdragen naar een volgend trimester.

Er wordt gewerkt in 2 fases:

• Een leerfase: de eerste 3 maanden is het budget iets hoger. 
Zo krijg je de tijd om te wennen aan het gebruik van het materiaal.

• Een opvolgfase: een stabiele periode vanaf de 4e maand.

In bepaalde situaties kan je een verhoging van je budget krijgen.

• Dit wordt bepaald in samenspraak met je arts/stomaverpleegkundige.
• Je budget kan enkel wijzigen met een nieuw medisch voorschrift wanneer: 

je een convex systeem nodig hebt / er zich een uitzonderlijke situatie voordoet / je irrigatie nodig hebt.
• Een hernieuwing van het medisch voorschrift is nodig, indien een verhoogd budget van toepassing blijft.

Het stomakaftje
Een communicatiemiddel tussen jouw zorgverstrekkers.

• Je ontvangt het stomakaftje via je bandagist of in het ziekenhuis.
• Je zorgverstrekkers noteren hierin alle contactmomenten.
• Je bewaart hierin alle getuigschriften van aflevering en een kopie van alle 

medische voorschriften die je ontvangt van je bandagist.
• Neem je stomakaftje mee naar iedere consultatie.
• Jij bent eigenaar van je eigen stomakaftje.

Derdebetalersregeling
Je betaalt normaal zelf niets.

• Zolang je niet over je budget gaat en de producten op de vergoedbare lijst staan, hoef je niks te betalen.
• Je bandagist regelt de betaling rechtstreeks met het ziekenfonds.

Coloplast
Service
 

0800-12888

Hoe krijg ik 
stomamateriaal 
vanaf 1 april 2021?

Alle werkdagen 
bereikbaar van 9 uur 

tot 12 uur en van 13 uur 
tot 16 uur.

Coloplast Belgium NV/SA, G. Gezellestraat 121, 1654 Huizingen. V.U.: E. Binnemans

www.coloplast.be Het Coloplast logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. © 2020-12. Alle rechten voorbehouden.

Ostomy Care  /  Continence Care  /  Wound & Skin Care  /  Interventional Urology

VRAGEN?

Ondervind je problemen met je stoma en/of fistel?
• Contacteer je arts, stomaverpleegkundige of bandagist.

Heb je vragen over je virtuele portefeuille?
• Contacteer je bandagist of je ziekenfonds.

Heb je vragen over de producten die je kan bestellen?
• Contacteer je bandagist of raadpleeg de lijsten op de RIZIV-website.
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Stappenplan

Stomamateriaal bestellen

• Je bestelt je materiaal via je bandagist.
• Het materiaal dat je bestelt met het 

budget van je virtuele portefeuille staat 
op de lijst van vergoedbare producten.  
Deze lijst kan je terugvinden op de 
website van het RIZIV.

• Je hoeft niet te betalen, zolang je 
binnen het budget blijft. Je bandagist 
regelt de betaling rechtstreeks met 
het ziekenfonds.

Stomamateriaal ontvangen

• Je bandagist levert je materiaal 
persoonlijk af!

• Bij aflevering maakt je bandagist een 
getuigschrift van aflevering in 
tweevoud op: 1 voor het ziekenfonds 
en 1 voor in je stomakaftje.

• Je ontvangt telkens materiaal voor 
maximum 3 maanden.

• Je ontvangt van je bandagist ook een 
kopie van het medisch voorschrift 
voor in je stomakaftje.

Medisch voorschrift

• Het medisch voorschrift van je arts 
opent jouw “virtuele portefeuille”. 
Zonder het voorschrift kan je dus geen 
stomamateriaal bestellen.

• Je hebt ook een nieuw medisch 
voorschrift nodig wanneer je oude 
voorschrift in bepaalde situaties is 
verlopen. Vergeet niet je arts / 
stomaverpleegkundige hiervoor tijdig 
te contacteren.

Bijkomende informatie

• Je arts, stomaverpleegkundige of 
bandagist geeft je meer informatie 
over de soorten stomamateriaal en 
hoe je het gebruikt.

• Je krijgt ook informatie over het 
beschikbaar budget (€).

• Je ontvangt ook het stomakaftje in het 
ziekenhuis of via je bandagist en meer 
informatie over wat je hierin moet 
bewaren.

Aan de slag

• Je bestelt materiaal wanneer je het 
nodig hebt.

• Hou je stomakaftje goed bij met alle 
documenten.

• Verandert je situatie of voelt er iets 
ongemakkelijk? Contacteer dan je arts, 
stomaverpleegkundige of bandagist!

Contact met je bandagist

• Je krijgt het stomamateriaal via een 
erkende bandagist of erkende 
apotheker-bandagist.

• Je vindt erkende bandagisten via de 
toepassing “een zorgverlener zoeken” 
op de website van het RIZIV of via je 
ziekenfonds.
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