
• 

.,. 2 FEB. 2004 

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 

AANSCHRIJVING NR. 2004/2 

Vaststelling van de prijzen, de duur en de onderhoudskosten van de prothesen en 
orthopedische toestellen voor het jaar 2004. 

Overeenkomstig artikel 48,6° van het koninklijk besluit van 21 december 1971 heeft het 
beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen de prijs, de duur en het jaarlijks 
onderhoud van de prothesen en orthopedische toestellen voor het jaar 2004 vastgesteld. 

Op grond van het koninklijk besluit van 16 januari 2002, zijn de verzekeringsondememingen 
ertoe gehouden de nodige technische voorzieningen aan te leggen voor vernieuwing en 
onderhoud, waarbij de actuele prijs zoniet een noodzakelijk element dan toch een 
belangrijke indicatieve waarde behoudt. 
De aanwending van deze actuele prijzen door de verzekeringsondernemingen voor de 
vaststelling van de voorzieningen valt onder de controlebevoegdheid van de Controledienst 
voor de Verzekeringen. 

De prijzen, de duur en het jaarlijks onderhoud, zijn uitsluitend geldig voor het vaststellen van 
het prothesekapitaal te storten bij het Fonds {ongevallen vóór 01.01.1988) en kunnen 
aangewend worden voor de berekening van de technische voorzieningen die de 
verzekeringsondememingen moeten aanleggen om de waarschijnlijke kosten voor 
vernieuwing en onderhoud van de toestellen te vergoeden. {ongevallen na 01.01.1988) 

In geen geval kunnen de vastgestelde richtprijzen gebruikt worden als tarief voor de 
terugbetaling van prothesen en orthopedische toestellen. De schadeloosstelling is in de 
arbeidsongevallenregeling volledig en zonder geldelijke tussenkomst van de getroffene. 

Voor de vernieuwing en het onderhoud van de toestellen houdt men rekening met de 
werkelijke behoeften. Evenwel moet de levering van luxeartikelen vermeden worden. 

De prothesen en orthopedische toestellen zijn in drie groepen ingedeeld: 

• Groep A toestellen waarvoor de richtprijs opgenomen in de nomenclatuur van de 
geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte en invalideitsverzekering wordt 
toegepast. Deze prijs wordt niet in de aanschrijving vermeld, vermits deze in de loop 
van het jaar kan worden aangepast en er in sommige gevallen supplementen mogen 
worden aangerekend. Alleen de duur en de onderhoudskosten worden medegedeeld. 

• Groep B: toestellen waarvoor het beheerscomité de gemiddelde prijs, de duur en de 
benaderende kosten voor onderhoud vaststelt. 

• Groep C: toestellen waarvoor de reële kostprijs in aanmerking wordt genomen . 
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In het bijzonder worden de volgende richtlijnen nog benadrukt: 

GROEP A 

DE UITWENDIGE TOESTELLEN 

Indien er nieuwe tarieven door het Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering 
worden vastgesteld, dienen deze prijsaanpassingen onmiddellijk te worden toegepast. 

Zo de nomenclatuur in sommige gevallen een persoonlijk aandeel ten laste legt van de 
verzekerde, moet dit aandeel in rekening gebracht worden voor de kapitaalsberekening (o.a. 
voor de steunzolen, de orthopedische schoenen en sommige toestellen voor de romp, de 
bovenste en de onderste ledematen). 

De onder de tariefafspraken voor orthopedisten en bandagisten vallende zorgenverstrekkers 
kunnen bovendien een supplement ten opzichte van het door het ZIV opgelegde tarief 
aanrekenen voor de prefabtoestellen opgenomen in de groep A. De verstrekkingen die onder 
de prefabtoestellen vallen, werden in de lijst aangeduid. Het eventueel aangerekende 
supplement dient in aanmerking genomen voor de berekening van het kapitaal of de 
voorziening. 

De verzekeringsondernemingen worden eraan herinnerd dat: 

1. De myo-elektrische prothesen zijn opgenomen onder de rubriek "prothesen bovenste 
ledematen". De codenummers vanaf 654010 werden uitgebreid tot en met 65587 4. De 
bijzondere toestellen zijn opgenomen in groep C. 
De duur is vastgesteld op 4 jaar. Het onderhoud blijft op 15 pct. van de kostprijs 
behouden. 

2. De rolwagens. looprekken en statoestellen zijn opgenomen onder de verstrekkingen 
615053 tot en met 618516 van de nomenclatuur. De nomenclatuur voorziet niet in alle 
gevallen in een volledige terugbetaling van de verschillende rolstoelen en toebehoren, 
de looprekken en statoestellen of sta rolstoelen. 
Voor de kapitalisatie en het aanleggen van de technische voorzieningen wordt het 
opgelegde tarief vermeerderd met het supplement dat aan de patiënt wordt 
aangerekend. 
De rolstoelen die niet opgenomen zijn in de nomenclatuur van de ZIV blijven in de 
groep C behouden. Het onderhoud is vastgesteld op 1 0 pct. van de kostprijs. 

3. De orthopedische schoenen voor zware aandoeningen met absolute indicatie hebben 
een duur van 12 maanden; de orthopedische schoenen met relatieve indicatie 2 jaar. In 
geval van toekenning van orthopedische werkschoenen die jaarlijks kunnen vernieuwd 
worden in het kader van de beroepsomstandigheden zal de termijn voor de gewone 
orthopedische stadsschoenen verdubbeld worden. 

4. Het reservetoesteLAlgemeen kan gesteld worden, dat voor de arbeidsongevallen met 
amputatie of verlamming van de ledematen tot gevolg een reservetoestel aangewezen 
is. Dit reservetoestel moet slechts éénrnalig worden afgeleverd en er moet hier geen 
kapitaal voor voorzien worden. 
De verzekeringsondernemingen worden ertoe uitgenodigd het af te leveren alvorens 
het dossier voor bekrachtiging aan het Fonds wordt gestuurd. 
Voor de andere categoriën van toestellen kan in geval van betwisting of een 
reservetoestel al of niet nodig is, zonder de bevoegdheid van de rechtbank uit te 
sluiten, het advies van het medisch technisch comité ingewonnen worden. 



DE INWENDIGE TOESTELLEN 

Tot deze categorie behoren de intra-oculaire lenzen,de neurostimulators, de 
gehoorimplantaten , de hartstimulatoren en de heupprothesen. 
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Ze zijn opgenomen in een door het RIZIV opgemaakte limitatieve lijst van aangenomen 
producten die in aanmerking komen voor vergoeding. 
De ZIV-prijs is van toepassing met dien verstande dat voor de kapitalisatie en voor de aanleg 
van de technische voorzieningen de kostprijs van de implantaten wordt vermeerderd met een 
afleveringsmarge. Deze is gelijk aan 10% van de kostprijs met als maximum 148,7 4 EUR (= 
niet geïndexeerd bedrag). Dit bedrag dat volgens de ZIV-reglementering aan de patiënt wordt 
aangerekend kan bij koninklijk besluit aangepast worden aan de hoegrootheid van het 
indexcijfer. 
De codenummers 688516-688520 tot en met 689452-689463 voorzien de verstrekkingen 
voor de heupprothesen. 

GROEP B 

In de rubriek 5. OOGPROTHESEN, c. comeale lenzen wordt een onderscheid gemaakt 
naargelang de lenzen sferisch of torisch van aard zijn. Dit onderscheid is trouwens ook van 
toepassing in de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Deze gegevens dienen door de 
leverancier op de rekening of de prijsofferten duidelijk worden vermeld. 

De berekeningselementen voor de uitneembare tandprothesen in kunsthars (rubriek 1.2.1.) 
worden vastgesteld overeenkomstig de honoraria voorzien in de nomenclatuur van de ZIV. 
De rubriek voorziet nu de erelonen van kracht op 1 januari 2004. Zo in de loop van het jaar 
deze tarieven zouden wijzigen worden de verzekeringsondememingen ertoe uitgenodigd ze 
aan te wenden voor de prijsbepaling van deze kunstharsprothesen. 

Op deze ZIV prijs kan een supplement voor het gebruik van zacht, zwaar of onbreekbaar 
kunsthars worden aangerekend. 

Het jaarlijks onderhoud van de uitneembare prothese in kunsthars wordt bepaald aan de 
hand van de code 308 291 . De rebasingskosten worden berekend op grond van de codes 
306950, 307156 en 308313 naargelang het aantal tanden. Het honorarium is gelijk aan 30 % 
van de ZIV-prijs van de prothese. 

Voor de uitneembare tandprothesen in metaal (rubriek 1.2.2.) wordt de prijs van de metalen 
basis (skelet of frame) bepaald op 440,03 EUR inclusief de klemmen. 

Deze prijs wordt aangevuld met de prijs van de tanden, die terug te vinden is in de rubriek 
1.2.1. uitneembare tandprothesen in kunsthars met als maximum 352,03 EUR, dat hier geldt 
voor 8 tanden tot 14 tanden. 

De tandimplantaten zijn opgenomen in Groep 8. 

Elk implantaat bestaat uit 3 delen zijnde: 

Het eigenlijke implantaat dat operatief wordt geplaatst, het abutment dat in het implantaat 
wordt geschroefd en de kroon die wordt aangemaakt op het abutment. 

Door het beheerscomité werd de beslissing genomen het implantaat en het abutment niet 
meer te kapitaliseren maar toch een reservekapitaal te voorzien voor een jaarlijkse controle 
van het implantaat. 
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In dit verband werd het jaarlijks onderhoud bepaald op 38,18 EUR per implantaat. 

De superstructuur, zijnde de kroon of de vaste verankeringssystemen, dient evenwel 
vernieuwd te worden en komt aldus in aanmerking voor kapitalisatie of het aanleggen van de 
technische voorzieningen. 

GROEP C 

DE UITWENDIGE TOESTELLEN 

De verzekeringsondernemingen worden eraan herinnerd dat door het beheerscomité de til
en transfertoestellen en sommige communicatiehulpmiddelen als prothese en orthopedische 
toestellen werden erkend. 

1. De til - en transfertoestellen 
Er zijn 3 soorten toestellen :de traplift, de plateaulift(= drempeloverschrijdende 
binnenhuislift) en de railroomlift (nodig om zich van de ene woonruimte naar de andere 
te begeven). 

Deze toestellen worden opgenomen in rubriek 15 van deze groep. 

Voor de duur van deze liften wordt onderscheid gemaakt tussen de niet vaste 
gedeelten (motor, zit of hanggedeelte) en de vaste aanbouwconstructie aan de muur, 
de trap of het plafond (verankeringsysteem of de rails). 

Inzake kapitalisatie of reserveberekening wordt de trap en plateaulift nog steeds 
begrensd tot 6073,39 EUR en de railroomlift tot 6817,07 EUR. 

2. De communicatiemiddelen 

Het betreft de toestellen voor de schrijf- en leesfuncties en de telefoon en 
oproepsystemen. De toestellen zijn opgenomen in de rubriek 16. 

a. de schrijf- en leeshulpmiddelen 

voorleesapparaat ; 

computer/elektronische schrijfmachine en de bijkomende uitrusting; in 
principe komt de basisuitrusting die nodig is voor de invalide in aanmerking 

(muis, scherm, printer en gebruikelijke software). 

b. de telefoon en oproepsystemen 

life alertsysteem ; 
Ingeval het toestel wordt aangekocht wordt de werkelijke kostprijs in 
aanmerking genomen. Ingeval de apparatuur wordt gehuurd zal de reële 
kostprijs berekend worden in functie van de maandelijkse huurprijs op 
jaarbasis. 

semafoon; 

handvrije telefoon : de prijs wordt begrensd tot 86,76 EUR. 



/ 
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draadloze telefoon ; de reële kostprijs wordt in aanmerking genomen; de 
maximum begroting van 185,92 EUR blijft weerhouden. Voor het 
onderhoud wordt de jaarlijkse vervanging van de batterijen in aanmerking 
genomen, namelijk 24,79 EUR. 

DE INWENDIGE TOESTELLEN 

In de lijst van Groep C werden anders geen bijzondere wijzigingen aangebracht. 

Er wordt aan herinnerd dat deze lijst niet limitatief maar enkel een opsomming is ten 
indicatieven titel. 

De administrateur-generaal 

M. DEPOORTERE 


