
Beste stomadrager

Op 1 april 2021 verandert de manier waarop stomamateriaal wordt vergoed en via deze informatieve brief 
willen we u hier graag in begeleiden.

We stappen af van het huidige systeem met een maximum aantal af te leveren stuks per product. In het 
nieuwe systeem krijgt u een “virtuele portefeuille”, een vooraf bepaald budget (€) dat u kan gebruiken om 
stomamateriaal aan te kopen. Zo krijgt u, als stomadrager, meer keuzevrijheid en kan u uw producten beter 
afstemmen op uw specifieke situatie.

Wat is een virtuele portefeuille (€)? 

Een virtuele portefeuille is het budget waarmee u stomamateriaal kan verkrijgen. Uw 
arts/stomaverpleegkundige bepaalt uw budgetprofiel, met het oog op uw specifieke situatie en noden. Het 
budget kan dus verschillen tussen stomadragers. Zo staat de portefeuille zo dicht mogelijk bij uw realiteit. 
Daarnaast kan onder bepaalde voorwaarden het bedrag van uw portefeuille worden aangepast.

Uw bandagist bestelt uw stomamateriaal en levert het u persoonlijk af. De “derdebetalersregeling” is hiervoor 
van toepassing. Dit betekent dat u zelf niet moet betalen voor de producten waar u recht op heeft 
(de bandagist regelt dit rechtstreeks met het ziekenfonds), zolang de producten op de vergoedbare lijst staan 
en u uw maximum budget niet overschrijdt.
 
Uw portefeuille is telkens 3 maanden geldig, en wordt aan het begin van elk trimester opnieuw aangevuld. 
Uiteraard hoeft u dit budget niet op te maken, maar u kan het overgebleven bedrag niet overdragen naar een 
volgende periode.

Wanneer krijgt u een virtuele portefeuille?

Het ziekenfonds opent voor u een virtuele portefeuille wanneer de 4 onderstaande voorwaarden zijn vervuld:
 
• U hebt een stoma en/of fistel van het spijsverterings- en/of urinestelsel: stoma van de dikke darm 

(colostoma), dunne darm (ileostoma), urinestelsel (uro- of cystostoma).
• U kreeg een specifiek medisch voorschrift (bijlage 93) voor stomamateriaal van uw arts.
• U krijgt het materiaal via een erkende bandagist of erkende apotheker-bandagist.
• Het materiaal dat u bestelt via uw bandagist staat op de lijst van vergoedbare producten. Deze kan u 

terugvinden op onze website of de website van het RIZIV.
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Nieuwe terugbetaling voor stomamateriaal



Op hoeveel budget hebt u recht? 

Het bedrag van uw portefeuille hangt af van uw persoonlijke situatie.

Het budget kan worden aangepast met een specifiek medisch voorschrift (bijlage 93) wanneer:

• u een convex systeem nodig heeft.
• er zich een uitzonderlijke toestand voordoet (vb. een abnormale toename van uitscheiding of specifieke 

huidproblemen)
• u irrigatie nodig heeft.

Er wordt gewerkt in twee fases:

• een leerfase: de eerste drie maanden vanaf de 1ste aflevering thuis na elke operatieve ingreep aan een 
stoma en/of fistel. In deze periode is het budget iets hoger. Zo krijgt u tijd om te wennen aan het 
verzorgen van uw stoma en aan het gebruik van uw materiaal.

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

Stomadragers met een bestaande stoma voor 1 april 2021 hebben recht op een budget van de opvolgfase.

Stomakaftje

U krijgt in het nieuwe systeem ook een stomakaftje van uw bandagist of in het ziekenhuis. Het stomakaftje is 
een communicatiemiddel voor uw zorgverstrekkers. Hierin noteren ze alle contactmomenten. Zij kunnen hier 
ook notities in maken om de informatie-uitwisseling te verbeteren.

In uw stomakaftje bewaart u ook alle getuigschriften van aflevering van het stomamateriaal en kopieën van 
alle medische voorschriften die u ontvangt van uw bandagist. Het stomakaftje zal ervoor zorgen dat uw 
situatie altijd correct wordt opgevolgd en de aangepaste zorg wordt verzekerd. U bent eigenaar van uw eigen 
stomakaftje.

Overgangsperiode van 1 januari 2021 t.e.m. 31 maart 2021

Om de overstap vlot te laten verlopen, wordt er een overgangsperiode 
voorzien. Tijdens deze periode kan u bij uw arts een nieuw voorschrift 
verkrijgen. Dit voorschrift overhandigt u aan uw bandagist en heeft u 
nodig om uw virtuele portefeuille te openen. Vanaf 1 april 2021 zullen 
oude voorschriften niet meer aanvaard worden om stomamateriaal te 
verkrijgen. Wij raden u dus aan tijdig contact op te nemen met uw 
arts en/of stomaverpleegkundige voor een nieuw voorschrift.

Bijgevoegd vindt u ook een stappenplan dat u verder kan helpen. Ook 
op onze website (nl.coloplast.be/StomaTerugbetaling-Gebruiker) of de 
website van het RIZIV kan u meer informatie (bv bedragen van de 
budgetten) terugvinden over de nieuwe terugbetaling.

Indien u vragen heeft, aarzel niet om contact op te nemen met uw 
bandagist, arts, stomaverpleegkundige of met de medewerkers van 
Coloplast Service.

Wij hopen u te ondersteunen met deze informatie.

Het Coloplast team
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Alle werkdagen 
bereikbaar van 9 uur 
tot 12 uur en van 13 

uur tot 16 uur.
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