Restitutietarieven Ditzo 2018
Artikel Reglement Omschrijving
Hulpmiddelen 2018 hulpmiddel

Vastgestelde maximum Toelichting
tarief Ditzo

5.1.1

Prothesen voor
Arbeidstijd
schouder, arm, hand, € 81,00 per uur (incl
been of voet
BTW)

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

5.1.2

Stompkousen

Op aanvraag

5.1.3

Liners

Op aanvraag

5.1.4

Mammaprothesen
(uitwendige
borstprothesen)

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

5.1.5

Vervanging
stemprothese in de
thuissituatie

Op aanvraag

5.1.6

Spraakversterker

Op aanvraag

5.1.7

Pruiken

€ 431,= (incl BTW)

5.1.8

Gelaatsprothesen,
oogprothesen,
schaalprothesen,
scleralenzen

oogprothesen
€ 789,=

Dit is een maximale wettelijk
vastgestelde vergoeding

Schaalprothesen
€789,=
Scleralenzen
€1.050,=

5.2.1

Apparatuur voor
positieve
uitademingsdruk

PEP
€ 99,00 (incl BTW)
Flutter
€ 57,50 (incl BTW)

Dit tarief is inclusief toebehoren,
zoals
mondstuk/neusklem/masker/tasje
etc.

5.2.2

Zuurstof met
bijbehorende
zuurstofapparatuur
en toebehoren

Zuurstof (all-in tarief)
€ 2,98 (incl BTW) per
dag
Stroomkosten
€ 1,20 per dag

Dagtarief is een totaalprijs voor alle
zorg en hulpmiddelen die nodig zijn
bij de zuurstofbehandeling 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

Slijmuitzuigapparatu Stationaire apparatuur AIP is apotheek inkoop prijs
ur
€ 3,87 (incl BTW) per
dag
Bij kortdurend gebruik huur
Mobiele apparatuur
€ 4,76 (incl BTW) per
dag

Bij langdurend gebruik op aanvraag

Huurprijs per dag omvat alle kosten,
zoals transport, uitleg, service,
Toebehoren en disposa onderhoud, reparatie, vervanging,
bles Kortingspercentage etc. Er zijn dus geen andere kosten
van 10% op AIP
te declareren.

5.2.4

Vernevelaars en
toebehoren

Apparaat (all-in tarief)
€ 0,79 (incl BTW) per
dag

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

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.

5.2.6

Mandibulair
Repositie Apparaat
(MRA)

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

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).

5.2.7

Losse voorzetkamers Volgens AIP

AIP is apotheek inkoop prijs

5.2.8

Stomabeschermers
voor
gelaryngectomeerde
n

Op aanvraag

5.3.1

Contactlenzen

Scleralens (sferisch)
Tarief Piggy Bag bestaat uit
€ 925,00 (incl BTW) per lenssysteem met 1 vaste harde lens
2 jaar
en zachte 2-weeks lenzen (totaal 27
lenzen op jaarbasis voor maximaal
Scleralens (torisch)
genoemde restitutietarief).
€ 1.050,00 (incl BTW)
per 2 jaar
Er geldt een wettelijke eigen
bijdrage.
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)

Er geldt een wettelijke eigen
bijdrage.

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
uitvoerapparatuur
voor computers en
de daartoe
benodigde
programmatuur,
noodzakelijke
upgrades en de
gebruiksinstructie

Op aanvraag

5.3.6

Computerapparatuur
voor
grootlettersystemen

Op aanvraag

5.3.7

Spraaksoftware voor
mobiele telefoons

Op aanvraag

5.3.8

Beeldschermloepen Beeldschermloep
€990,=

5.3.9

Opname- en
voorleesapparatuur

5.3.10

Blindegeleidehond

Geleidehond (allin tarief)
€ 20.000,00 (incl BTW)
per 6 jaar

5.3.11

Blindentaststokken

€ 70,00 (incl BTW)

Op aanvraag

Restitutietarief is een totaalprijs
voor opleiding, (thuis)instructie,
medische keuring, chip,
tweejaarlijkse nazorg, eenmalig
benodigdheden zoals;
Tegemoetkoming gebru tuig/riem/halsband/kam/borstel/vo
ikskosten
ederbak/hondenmand etc.
€ 253,00 per kwartaal

5.4.1

Injectiespuiten en
injectiepennen met
toebehoren

Kortingspercentage
23% ten opzichte van
AIP

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

5.5.1

Hoortoestellen,
oorstukjes en
toebehoren

Solution 1 € 400,00 (incl
BTW)
Solution 2 € 475,00 (incl
BTW)
Solution 3 € 540,00 (incl
BTW)
Solution 4 € 650,00 (incl
BTW)
Solution 5 € 750,00 (incl
BTW)
Cros en bicros hooroplo
ssingen
Ontvanger € 540,00
(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).

5.5.2

Ringleiding

€ 110,00 (incl BTW)

Vergoeding is uiteindelijk 75% van
de genoemde restitutietarieven in
verband met wettelijke eigen
bijdrage van 25% voor verzekerden
vanaf 18 jaar.

5.5.3

Tinnitusmaskeerders Ernstige tinnitus zonder Vergoeding is uiteindelijk 75% van
gehoorverlies
de genoemde restitutietarieven in
€ 650,00 (incl BTW)
verband met wettelijke eigen
bijdrage van 25% voor verzekerden
Ernstige tinnitus met ge vanaf 18 jaar.
hoorverlies <35 dB €
650,00 (incl BTW)
Ernstige tinnitus met ge
hoorverlies >35 dB
tarief van een Solution
Vergoeding Solution
(zie artikel 5.5.1)

5.5.4

Soloapparatuur met
toebehoren

5.5.5

Tekst- en
beeldtelefoons voor
auditief
gehandicapten

Op aanvraag

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

5.5.6

Wek- en
waarschuwingsappar
atuur

5.5.7

BAHA op softband

Op aanvraag

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

5.5.8

Signaalhond

Geleidehond (allin tarief)
€ 20.000,00 (incl BTW)
per 6 jaar

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
Tegemoetkoming gebru tuig/riem/halsband/kam/borstel/vo
ikskosten
ederbak/hondenmand, etc.
€ 253,00 per kwartaal

5.6.1

Incontinentiemateria Kortingspercentage
al
25% ten opzichte van
AIP

AIP is apotheek inkoop prijs

5.6.2

Spoelapparatuur
voor anaalspoelen

Op aanvraag

5.6.3

Urine-opvangzakken Kortingspercentage
23% ten opzichte van
AIP

AIP is apotheek inkoop prijs

5.6.4

Stoma hulpmiddelen Kortingspercentage
23% ten opzichte van
AIP

AIP is apotheek inkoop prijs

5.6.5

Katheters

5.6.6

Blaasspoelvloeistoffe
n

Op aanvraag

5.7.1

Kappen ter
Arbeidstijd
bescherming van de € 81,00 per uur (incl
schedel
BTW)

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

Kortingspercentage 23 AIP is apotheek inkoop prijs
% ten opzichte van AIP

5.8.1

Orthesen
Arbeidstijd
(bijvoorbeeld
€ 81,00 per uur (incl
korsetten,
BTW)
beugelapparatuur,
spalkapparatuur,
redressieapparatuur,
braces en
correctieapparatuur
voor
langdurig/permanen
t gebruik)

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

5.8.2

Orthopedische
schoenen, semiorthopedische
schoenen en OVAC

Alle genoemde tarieven zijn all-in
tarieven.
Er geldt een wettelijke eigen
bijdrage.

OVAC (aanpassingen
aan confectie
schoenen):
€ 200,00 (incl BTW)
Semi-orthopedische
schoenen (OSB):
€ 650,00
Orthopedische
schoenen (OSA):
€ 1000,00

5.8.3

Rolstoelen en
drempelhulpen

Rolstoel
€ 45,00 (incl BTW)
ongeacht duur

Bij kortdurend gebruik Huur
Bij langdurend gebruik WMO

Drempelhulpen
€ 25,00 (incl BTW)
ongeacht duur en
aantal

5.8.4

Loopwagens

5.8.5

Trippelstoel

Op aanvraag
Trippelstoel kortdurend Vergoeding trippelstoel bij
e uitleen
kortdurende uitleen is ongeacht de
€ 80,00 (incl BTW)
gebruiksduur
Trippelstoel langdurend
e indicatie
Op aanvraag

5.8.6

Hulpmiddelen ter
compensatie
onvoldoende
arm/hand/vinger
functie

Op aanvraag

5.8.7

ADL-hond

ADL hond (all-in tarief) Restitutietarief hond is een
€ 20.000,00 (incl BTW) totaalprijs voor opleiding,
per 6 jaar
(thuis)instructie, medische keuring,
chip, tweejaarlijkse nazorg, eenmalig
Tegemoetkoming gebru benodigdheden zoals
ikskosten
tuig/riem/halsband/kam/borstel/vo
€ 253,00 per kwartaal ederbak/hondenmand, etc.

5.8.8

Transferhulpmiddele Badplank
n
€ 25,00 (incl BTW)
ongeacht duur
Draaischijf
€ 25,00 (incl BTW)
ongeacht duur
Patiëntenlift/glijlift met
sling
€ 145,00 incl BTW

Bij kortdurend gebruik Huur
Bij langdurend gebruik WMO

5.8.9

Transferhulpmiddele
n, mogelijke
hulpmiddelen zijn
onder andere:
Bedheffer/papegaai

Rollaken/glijlaken
(kortdurende uitleen /
tijdelijke indicatie)
€ 25,00 (incl BTW)
ongeacht duur
Rollaken/glijlaken
(langdurige /
permanente indicatie)
€ 45,00 (incl BTW)
ongeacht duur
Bedheffer/papegaai
(kortdurende uitleen /
tijdelijke indicatie)
€ 20,00 (incl BTW)
Bedheffer/papegaai
(langdurige /
permanente indicatie)
€ 50,00 (incl BTW)
ongeacht duur

5.8.10

(Dynamische) lig-,
sta- en zitorthesen

Op aanvraag

5.8.11

Antidecubituszitkuss AD zitkussens
ens, luchtring en
(kortdurende uitleen /
windring
tijdelijke indicatie)
€ 30,00 (incl BTW)
ongeacht de duur
AD zitkussens
(langdurige /
permanente indicatie)
Op aanvraag
Luchtring/windring
€ 35,00 (incl BTW) duur
maximaal 6 maanden

5.8.12

Aan
functiebeperking
aangepaste stoelen
en tafels

Op aanvraag

5.8.13

Losse
toiletverhogers,
douche- en
toiletstoelen

Toiletverhoger
€ 32,00 (incl BTW)
ongeacht duur

Bij kortdurend gebruik Huur
Bij langdurend gebruik WMO

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

5.8.14

Hulpmiddelen voor
communicatie en
informatie,
mogelijke
hulpmiddelen zijn
onder andere
Hulpmiddelen die
beperkingen in het
gebruik van
communicatieappara
tuur compenseren
zoals speciale
toetsenborden of
andere aangepaste
apparatuur voor de
bediening van
computers

Op aanvraag

5.8.15

Hulpmiddelen voor Daisyspeler:
communicatie en
€ 300,00 (incl BTW)
informatie,
ongeacht (merk/type)
mogelijke
hulpmiddelen zijn
onder andere:
•
Telefoneerhulpmidd
elen voor het kiezen
van
telefoonnummers,
telefoonhoornhoude
rs en
met
omgevingsbesturings
apparatuur te
bedienen telefoons.
• Daisyspelers en
daisyprogrammatuur

Op aanvraag

5.9.1

5.9.2

Bed in speciale
uitvoering inclusief
daarvoor bestemde
matras
• Antidecubitusbed,
antidecubitusmatras
en -overtrek
• Dekenboog,
bedhek,
bedrugsteun,
bedtafel
• Bedgalg en
hulpmiddelen voor
het zelfstandig in en
uit bed komen
• Rollaken/glijlaken
• Bedverkorter, verlenger en
–verhoger
• Ondersteek
• Infuusstandaard

Kinderhulpmiddelen
Kortingspercentage 20% ten opzichte van
AVP

Bedbeschermende
onderleggers

Kortingspercentage 23% ten opzichte van
AIP

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

5.10.1

Therapeutische
elastische kousen
(inclusief
toebehoren zoals
aan- en/of
uittrekhulpen)

Confectie/Rondbrei
€ 67,00 (incl BTW)
Confectie/Vlakbrei
€ 94,00 (incl BTW)
Maatwerk/Rondbrei
€ 97,00 (incl BTW)
Maatwerk/Vlakbrei
€ 141,00 (incl BTW)
Ort-O-Mate
Op aanvraag

5.10.2

Lymfapress

5.11.1

Apparatuur voor het
zelf afnemen van
bloed
•
Bloedglucosemeters
• Draagbare
uitwendige
insulinepompen

Op aanvraag
Kortingspercentage
23% ten opzichte van
AIP
Insulinepompen
€ 2500,00 (incl BTW)

5.11.2

Injectiespuiten en
injectiepennen
(insulinepennen)
met toebehoren

Kortingspercentage
23% ten opzichte van
AIP

5.11.3

Diabetestestmateria Teststrip
al en lancetten
€ 0,29 per teststrip (incl
BTW)(ongeacht
merk/type)
Lancetten en overig
Kortingspercentage
23% ten opzichte van
AIP

5.12

Draagbare
uitwendige
infuuspomp met
toebehoren

Op aanvraag

5.13.1

Verbandschoenen

€ 160,00 (incl BTW) per
paar

5.13.2

Individueel
vervaardigde
allergeenvrije
schoenen

€ 351,00 (incl BTW) per Hierop is een eigen bijdrage van
paar
toepassing

5.13.3

Verbandmiddelen

Kortingspercentage
18% ten opzichte van
AIP

5.13.4

Bandagelenzen
zonder
visuscorrigerende
werking, zijnde
verbandmiddelen

Op aanvraag

5.14.1

Uitwendige
voedingspomp met
toebehoren
• Niet klinisch
ingebrachte
voedingssonde met
toebehoren
• Uitwendige
toebehoren bij de
toediening van
parenterale voeding

Op aanvraag

5.15.1

Opname- en
€ 300,00 (incl BTW)
voorleesapparatuur (ongeacht merk/type)
(daisyspeler of
daisyprogrammatuur
) voor uitbehandelde
dyslectici

5.15.2

Persoonlijke
Plaatsingskosten
alarmeringsapparatu (eenmalig)
ur voor lichamelijk € 81,60 (incl BTW)
gehandicapten
Huur apparatuur en
zender
€ 11,55 (incl BTW) per
maand

5.16.1

Uitwendige
electrostimulators
(TENS) met
toebehoren

TENS apparaat
€ 101,75 (incl BTW)
(ongeacht merk/type)
Toebehoren
Kostprijs per stuk met
een
maximumvergoeding
van € 135,00 (incl BTW)
per kalenderjaar

5.17.1

Zelfmeetapparatuur
voor
bloedstollingstijden
en toebehoren

Op aanvraag

5.18.1

Met thuisdialyse
samenhangende
kosten

Op aanvraag

5.19.1

Spraakvervangende
hulpmiddelen

Op aanvraag

5.20.1

Pessaria en
koperhoudende
spiraaltjes

Kortingspercentage
23% ten opzichte van
AIP

