Restitutietarieven Ditzo 2019 (inclusief verwachte BTW verhoging van 6 naar 9%)

Publicatie d.d. 12-11-2018

Artikel
Omschrijving Vastgestelde maximum tarief Ditzo
Reglement hulpmiddel
Hulpmiddel
en 2019

Toelichting

5.1.1

Prothesen
Arbeidstijd
voor
€ 85,00 per uur (incl BTW)
schouder,
arm, hand,
been of voet

Op aanvraag
Prothesen
worden
individueel
opgebouwd/verva
ardigd en tarief
wordt individueel
beoordeeld aan
de hand van een
offerte.

5.1.2

Toebehoren
voor
prothesen,
zoals liners en
sleeves
Mammaproth
esen
(uitwendige
borstprothes
en)
Vervanging
stemprothese
in de
thuissituatie

Op aanvraag

5.1.3

5.1.4

5.1.5
5.1.6

Confectie en maatwerk
€ 208,00 (incl BTW)
Zwemprothese
€ 71,00 (incl BTW)

Spraakverster
ker
Haarwerk
€ 436,= (incl BTW)
(Pruik)

Op aanvraag

Op aanvraag
Dit is een
maximale
wettelijk
vastgestelde
vergoeding

5.1.7

5.2.1

5.2.2

Hulpmiddelen
voor het
gelaat en de
oogbol
(Gelaatsproth
esen,
oogprothesen
,
schaalprothes
en,
scleralenzen)

Oogprothesen
€ 811,=

Apparatuur
voor
positieve
uitademingsd
ruk

PEP
€ 99,00 (incl BTW)

Zuurstof met
bijbehorende
zuurstofappar
atuur en
toebehoren

Zuurstof (all-in tarief)
€ 3,00 (incl BTW) per dag

Schaalprothesen
€ 811,=
Scleralenzen
€1.079,=

Flutter
€ 57,50 (incl BTW)

Stroomkosten
€ 1,20 per dag

Dit tarief is
inclusief
toebehoren, zoals
mondstuk/neuskl
em/masker/tasje
etc.
Dagtarief is een
totaalprijs voor
alle zorg en
hulpmiddelen die
nodig zijn bij de
zuurstofbehandeli
ng in de
thuissituatie,
ongeacht welke
type concentrator
wordt gebruikt.
Ook kosten
service,
onderhoud,
transport,
reparatie en
vervanging zijn in
de prijs
inbegrepen.
Stroomkosten:
dagtarief is een
totaalprijs voor de
stroomkosten.

5.2.3

Slijmuitzuigap Stationaire apparatuur
paratuur en € 3,87 (incl BTW) per dag
toebehoren
Mobiele apparatuur
€ 4,76 (incl BTW) per dag

AIP is apotheek
inkoop prijs
Bij kortdurend
gebruik huur

Toebehoren en disposables Kortingspercentage van Bij langdurend
10% op AIP
gebruik op
aanvraag

5.2.4

Vernevelaars Apparaat (all-in tarief)
en
€ 0,81 (incl BTW) per dag
toebehoren

Huurprijs per dag
omvat alle
kosten, zoals
transport, uitleg,
service,
onderhoud,
reparatie,
vervanging, etc.
Er zijn dus geen
andere kosten te
declareren.
Speciale
uitvoering
vernevelaar op
aanvraag
Huurprijs per
maand omvat alle
kosten, zoals
transport, uitleg,
service,
onderhoud,
reparatie,
vervanging, etc.
Ook de kosten
van alle
benodigde
toebehoren zijn
inbegrepen in het
dagdtarief. Er zijn
dus geen andere
kosten te
declareren.

5.2.5

Hulpmiddelen Apparaat (all-in tarief)
voor continue € 0,89 (incl BTW) per dag
positieve
luchtdruk
tijdens het
ademen
mettoebehor
en (CPAP
e.d.)

5.2.6

Mandibulair
Repositie
Apparaat
(MRA)

MRA (all-in tarief)
€ 785,00 (incl BTW)

5.2.7

Sleep position Apparaat (all-in tarief)
trainer
€ 0,75 (incl BTW) per dag

Huurprijs per
maand omvat alle
kosten, zoals
transport, uitleg,
service,
onderhoud,
reparatie,
vervanging, etc.
Ook de kosten
van alle
benodigde
toebehoren zijn
inbegrepen in het
dagdtarief. Er zijn
dus geen andere
kosten te
declareren.
Tarief is een
totaalprijs voor
alle zorg en
hulpmiddelen die
nodig zijn bij de
MRA behandeling,
ongeacht welke
type/merk MRA
wordt gebruikt.
Ook kosten van
plaatsing,
materiaalkosten,
techniekkosten,
controle, service,
onderhoud en
reparatie zijn in
de prijs
inbegrepen.
Inclusief eenmalig
G71, eenmalig
G72, eenmalig
X21, eenmalig
C13
(tandartscodes).

5.2.8

5.2.9

5.3.1

Losse
Volgens AIP
voorzetkamer
s
Stomabesche
rmers voor
gelaryngecto
meerden
Contactlenze Scleralens (sferisch)
n
€ 925,00 (incl BTW) per 2 jaar
Scleralens (torisch)
€ 1.050,00 (incl BTW) per 2 jaar
Piggy Bag (sferisch)
€ 251,00 (incl BTW) per jaar
Piggy Bag (torisch)
€ 316,00 (incl BTW) per jaar
Hybridelenzen
€ 330,00 (incl BTW) per stuk

5.3.2

Brillenglazen
(kinderen tot
18 jaar)

AIP is apotheek
inkoop prijs
Op aanvraag

Eigen bijdrage
voor lenzen met
een gebruiksduur
langer dan een
jaar € 58,50
Eigen bijdrage
voor lenzen met
een gebruiksduur
korter dan een
jaar € 117,00
Eigen bijdrage per
jaar als er maar
één oog moet
worden
gecorrigeerd €
58,80
Tarief Piggy Bag
bestaat uit
lenssysteem met
1 vaste harde lens
en zachte 2weeks lenzen
(totaal 27 lenzen
op jaarbasis voor
maximaal
genoemde
restitutietarief).
eigen bijdrage per
brillenglas € 58,50

5.3.3

Bijzondere
optische
hulpmiddelen
met inbegrip
van montuur,
statief of
verlichting,
indien deze
met het
hulpmiddel
één geheel
vormt

Op aanvraag

5.3.4

Tactiel
leesapparaat

Op aanvraag

5.3.5

In- en
uitvoerappar
atuur voor
computers en
de daartoe
benodigde
programmatu
ur,
noodzakelijke
upgrades en
de
gebruiksinstr
uctie

Op aanvraag

5.3.6

Computerapp
aratuur voor
grootlettersys
temen

Op aanvraag

5.3.7

Spraaksoftwa
re voor
mobiele
telefoons
Beeldscherml Beeldschermloep
oepen
€ 990,=
Opname- en
voorleesappa
ratuur

Op aanvraag

5.3.8
5.3.9

Op aanvraag

5.3.10

Blindegeleide Geleidehond (all-in tarief)
hond
€ 20.000,00 (incl BTW) per 6 jaar
Tegemoetkoming gebruikskosten
€ 278,75 per kwartaal

5.3.11
5.4.1

Blindentastst € 70,00 (incl BTW)
okken
Injectiespuite Kortingspercentage 25% ten opzichte van AIP
n en
injectiepenne
n met
toebehoren

Restitutietarief is
een totaalprijs
voor opleiding,
(thuis)instructie,
medische keuring,
chip,
tweejaarlijkse
nazorg, eenmalig
benodigdheden
zoals;
tuig/riem/halsban
d/kam/borstel/vo
ederbak/honden
mand etc.

Injectiepennen
voor insuline
vallen onder
artikel 5.11.2
AIP is apotheek
inkoop prijs

5.5.1

Hoortoestelle
n, oorstukjes
en
toebehoren

Solution 1 € 411,00 (incl BTW)
Solution 2 € 498,00 (incl BTW)
Solution 3 € 570,00 (incl BTW)
Solution 4 € 679,00 (incl BTW)
Solution 5 € 780,00 (incl BTW)
Cros en bicros hooroplossingen
Ontvanger € 555,00 (incl BTW) + 1x tarief Solution

Dit is een
totaalprijs (all-in
tarief) voor
aanschaf
hoortoestel,
oorstukje,
vervangingen
oorstukje,
reparatiekosten
voor een periode
van minimaal 60
maanden (5 jaar).
Vergoeding is
uiteindelijk 75%
van de genoemde
restitutietarieven
in verband met
wettelijke eigen
bijdrage van 25%
voor verzekerden
vanaf 18 jaar.

5.5.2
5.5.3

Ringleiding
€ 110,00 (incl BTW)
Tinnitusmask Ernstige tinnitus zonder gehoorverlies
eerders
€ 679,00 (incl BTW)

5.5.4

Soloapparatu
ur met
toebehoren
Tekst- en
beeldtelefoon
s voor
auditief
gehandicapte
n

5.5.5

Vergoeding is
uiteindelijk 75%
van de genoemde
Ernstige tinnitus met gehoorverlies <35 dB € 679,00 restitutietarieven
(incl BTW)
in verband met
wettelijke eigen
Ernstige tinnitus met gehoorverlies >35 dB tarief
bijdrage van 25%
van een Solution Vergoeding Solution (zie artikel
voor verzekerden
5.5.1)
vanaf 18 jaar.

Op aanvraag

Softwarelicentie Signcall
€ 20,00 (incl BTW) per maand
Overige tekst en beeldtelefoons
Op aanvraag

5.5.6

Wek- en
waarschuwin
gsapparatuur

5.5.7

BAHA op
softband

Op aanvraag

Apparaat
€ 3.300,00 (incl BTW)
Softband
€ 60,00 (incl BTW)

5.5.8

Signaalhond

Geleidehond (all-in tarief)
€ 20.000,00 (incl BTW) per 6 jaar
Tegemoetkoming gebruikskosten
€ 278,75 per kwartaal

5.6.1

Een BAHA op
implantaat valt
onder ziekenhuis
(DOT).
Vervanging BAHA
op implantaat valt
onder ziekenhuis
(DOT).

Restitutietarief
hond is een
totaalprijs voor
opleiding,
(thuis)instructie,
medische keuring,
chip,
tweejaarlijkse
nazorg, eenmalig
benodigdheden
zoals
tuig/riem/halsban
d/kam/borstel/vo
ederbak/honden
mand, etc.

Incontinentie Kortingspercentage 31% ten opzichte van AIP
materiaal
Spoelapparat
uur voor
anaalspoelen

AIP is apotheek
inkoop prijs
Op aanvraag

UrineKortingspercentage 25% ten opzichte van AIP
opvangzakke
n
Stoma
Kortingspercentage 30 % ten opzichte van AIP
hulpmiddelen

AIP is apotheek
inkoop prijs

5.6.5

Katheters

5.6.6

Blaasspoelvlo
eistoffen

AIP is apotheek
inkoop prijs
Op aanvraag

5.6.2

5.6.3

5.6.4

Kortingspercentage 25 % ten opzichte van AIP

AIP is apotheek
inkoop prijs

5.7.1

Kappen ter
Arbeidstijd
bescherming € 85,00 per uur (incl BTW)
van de
schedel

5.8.1

Orthesen
Arbeidstijd
(bijvoorbeeld € 85,00 per uur (incl BTW)
korsetten,
beugelappara
tuur,
spalkapparat
uur,
redressieappa
ratuur, braces
en
correctieappa
ratuur voor
langdurig/per
manent
gebruik)

5.8.2

Orthopedisch
e schoenen,
semiorthopedisch
e schoenen
en OVAC

OVAC (aanpassingen aan confectie schoenen):
€ 205,00 (incl BTW)
Semi-orthopedische schoenen (OSB):
668,00
Orthopedische schoenen (OSA):
€ 1028,00

5.8.3

Op aanvraag
Kappen worden
individueel
vervaardigd en
tarief wordt
individueel
beoordeeld aan
de hand van een
offerte.
Op aanvraag
Orthesen worden
soms individueel
vervaardigd en
tarief wordt
individueel
beoordeeld aan
de hand van een
offerte.

€

Alle genoemde
tarieven zijn all-in
tarieven.
Eigen bijdrage als
u jonger dan 16
jaar bent € 65,50
eigen bijdrage als
u 16 jaar of ouder
bent € 131,00

Bij kortdurend
gebruik Huur
Bij langdurend
gebruik WMO

5.8.4

Rolstoelen en Rolstoel
drempelhulpe € 46,00 (incl BTW) ongeacht duur
n
Drempelhulpen
€ 25,00 (incl BTW) ongeacht duur en aantal
Loopwagens

5.8.5

Trippelstoel

Vergoeding
trippelstoel bij
kortdurende
uitleen is
ongeacht de
gebruiksduur

Trippelstoel kortdurende uitleen
€ 82,00 (incl BTW)
Trippelstoel langdurende indicatie
Op aanvraag

Op aanvraag

5.8.6

Hulpmiddelen
ter
compensatie
onvoldoende
arm/hand/vin
ger functie

5.8.7

ADL-hond

Op aanvraag

ADL hond (all-in tarief)
€ 20.000,00 (incl BTW) per 6 jaar
Tegemoetkoming gebruikskosten
€ 278,75 per kwartaal

5.8.8

Transferhulp Badplank
middelen
€ 25,00 (incl BTW) ongeacht duur
Draaischijf
€ 25,00 (incl BTW) ongeacht duur

5.8.9

Patiëntenlift/glijlift met sling
€ 145,00 incl BTW
Transferhulp Rollaken/glijlaken (kortdurende uitleen / tijdelijke
middelen,
indicatie)
mogelijke
€ 25,00 (incl BTW) ongeacht duur
hulpmiddelen
zijn onder
Rollaken/glijlaken (langdurige / permanente
andere:
indicatie)
Bedheffer/pa € 45,00 (incl BTW) ongeacht duur
pegaai
Bedheffer/papegaai (kortdurende uitleen / tijdelijke
indicatie)
€ 20,00 (incl BTW)
Bedheffer/papegaai (langdurige / permanente
indicatie)
€ 50,00 (incl BTW) ongeacht duur

Restitutietarief
hond is een
totaalprijs voor
opleiding,
(thuis)instructie,
medische keuring,
chip,
tweejaarlijkse
nazorg, eenmalig
benodigdheden
zoals
tuig/riem/halsban
d/kam/borstel/vo
ederbak/honden
mand, etc.

Bij kortdurend
gebruik Huur
Bij langdurend
gebruik WMO

5.8.10

5.8.11

(Dynamisch
e) lig-, staen
zitorthesen
Antidecubit AD zitkussens (kortdurende uitleen / tijdelijke
uszitkussen indicatie)
s, luchtring € 30,00 (incl BTW) ongeacht de duur
en windring

Op aanvraag

AD zitkussens (langdurige / permanente indicatie)
Op aanvraag
Luchtring/windring
€ 35,00 (incl BTW) duur maximaal 6 maanden

5.8.12

5.8.13

Aan
functiebeper
king
aangepaste
stoelen en
tafels
Losse
Toiletverhoger
toiletverhog € 32,00 (incl BTW) ongeacht duur
ers, doucheen
Douchestoel
toiletstoelen

€ 50,00 (incl BTW) ongeacht duur
Toiletstoel
€ 50,00 (incl BTW) ongeacht duur

Op aanvraag

Bij kortdurend
gebruik Huur
Bij langdurend
gebruik WMO

5.8.14

Hulpmiddele
n voor
communicat
ie en
informatie,
mogelijke
hulpmiddele
n zijn onder
andere
Hulpmiddele
n die
beperkingen
in het
gebruik van
communicat
ieapparatuu
r
compensere
n
zoals
speciale
toetsenbord
en of
andere
aangepaste
apparatuur
voor de
bediening
van
computers

Op aanvraag

5.8.15

Hulpmiddele Daisyspeler:
n voor
€ 300,00 (incl BTW) ongeacht (merk/type)
communicat
ie en
informatie,
mogelijke
hulpmiddele
n zijn onder
andere:
•
Telefoneerh
ulpmiddelen
voor het
kiezen van
telefoonnu
mmers,
telefoonhoo
rnhouders
en
met
omgevingsb
esturingsap
paratuur te
bedienen
telefoons.
•
Daisyspeler
s en
daisyprogra
mmatuur

Op aanvraag

5.9.1

5.9.2

5.10.1

HoogLaagbed of
Bed in
speciale
uitvoering
inclusief
daarvoor
bestemde
matras
•
Antidecubitus
bed,
antidecubitus
matras en overtrek
• Dekenboog,
bedhek,
bedrugsteun,
bedtafel
• Bedgalg en
hulpmiddelen
voor het
zelfstandig in
en uit bed
komen
•
Rollaken/glijl
aken
Bedbescher
mende
onderlegger
s
Therapeutis
che
elastische
kousen
(inclusief
toebehoren
zoals aanen/of
uittrekhulpe
n)

Kinderhulpmiddelen
Kortingspercentage -20% ten opzichte van AVP
Hoog/Laag bed (kortdurende uitleen / tijdelijke
indicatie)
€ 132,00 (incl BTW) ongeacht duur en inclusief
preventief AD matras en toebehoren.
Hoog/Laag bed (langdurige / permanente indicatie)
Op aanvraag
AD matrassen
Op aanvraag

Kortingspercentage -25% ten opzichte van AIP

Confectie/Rondbrei: € 62,00 (incl BTW)
Confectie/Vlakbrei: € 86,00 (incl BTW)

Eenvoudige aanen uitrekhulpen
worden niet apart
vergoed

Maatwerk/Rondbrei: € 97,00 (incl BTW)
Maatwerk/Vlakbrei: € 120,00 (incl BTW)
Ort-O-Mate: Op aanvraag
Armkous: € 48,00 (incl BTW)

5.10.2

Lymfapress

Op aanvraag

5.11.1

Apparatuur Kortingspercentage 25 % ten opzichte van AIP
voor het zelf
afnemen van Insulinepompen
bloed
€ 2500,00 (incl BTW)
•
Bloedglucose
meters
• Draagbare
uitwendige
insulinepomp
en
• Flash
Glucose
monitoring

5.11.2

Injectiespuit Kortingspercentage 25% ten opzichte van AIP
en en
injectiepenn
en
(insulinepen
nen) met
toebehoren
Diabetestest Teststrip
materiaal
€ 0,30 per teststrip (incl BTW)(ongeacht merk/type)
en lancetten

5.11.3

Lancetten en overig
Kortingspercentage 25% ten opzichte van AIP

5.12

5.13.1
5.13.2

5.13.3

Draagbare
uitwendige
infuuspomp
met
toebehoren
Verbandsch € 160,00 (incl BTW) per paar
oenen
Individueel € 351,00 (incl BTW) per paar
vervaardigd
e
allergeenvrij
e schoenen

Verbandmid Kortingspercentage 19 % ten opzichte van AIP
delen

Op aanvraag

Alle genoemde
tarieven zijn all-in
tarieven.
Eigen bijdrage als
u jonger dan 16
jaar bent € 65,50
eigen bijdrage als
u 16 jaar of ouder
bent € 131,00

5.13.4

Bandagelen
zen zonder
visuscorrige
rende
werking,
zijnde
verbandmid
delen
Uitwendige
voedingspo
mp met
toebehoren
• Niet
klinisch
ingebrachte
voedingsson
de met
toebehoren
•
Uitwendige
toebehoren
bij de
toediening
van
parenterale
voeding
Opname- en € 300,00 (incl BTW) (ongeacht merk/type)
voorleesapp
aratuur
(daisyspeler
of
daisyprogra
mmatuur)
voor
uitbehandel
de
dyslectici

Op aanvraag

5.15.2

Persoonlijke Huur apparatuur en zender
alarmerings € 13,25 (incl BTW) per maand
apparatuur
voor
lichamelijk
gehandicapt
en

Plaatsingskosten
worden niet
appart vergoed

5.16.1

Uitwendige TENS apparaat
electrostimu € 101,75 (incl BTW) (ongeacht merk/type)
lators
(TENS) met
Toebehoren
toebehoren

5.14.1

5.15.1

Kostprijs per stuk met een maximumvergoeding van
€ 135,00 (incl BTW) per kalenderjaar

Op aanvraag

5.17.1

5.18.1

Zelfmeetap
paratuur
voor
bloedstollin
gstijden en
toebehoren
Met
€45,86 (incl BTW) Hemodialyse 1-3 p/w
thuisdialyse €73,53 (incl BTW) Hemodialyse 4-5 p/w
samenhang €96,09 (incl BTW) Hemodialyse 6-7 p/w
ende kosten

Op aanvraag

Spraakverv
angende
hulpmiddele
n
Pessaria en Kortingspercentage 25% ten opzichte van AIP
koperhoude
nde
spiraaltjes

Op aanvraag

€28,72 (incl BTW) CAPD
€40,38 (incl BTW) CCPD/APD

5.19.1

5.20.1

