Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie
Terugbetaling bloeddrukmeter
De huisarts van de patiënt (of een andere huisarts die toegang heeft tot het globaal medisch
dossier van de patiënt) schrijft een bloeddrukmeter voor (zonder de verplichting het merk te
specifiëren) en vermeldt op het voorschrift “zorgtraject chronische nierinsufficiëntie”.
Een bloeddrukmeter mag slechts 1x terugbetaald worden.
Eerst wordt een bloeddrukmeter voorgesteld waarvan de verkoopprijs (*) de maximale
terugbetalingsbasis van € 60 niet overschrijdt, m.a.w. waarvoor het remgeld = € 0.
Wanneer de patiënt uit de RIZIV-lijst van de terugbetaalbare bloeddrukmeters opteert voor een
toestel waarvan de verkoopprijs (*) groter is dan € 60, zal hij/zij het verschil moeten betalen als
remgeld.

De vergoeding voor de apotheker bestaat uit 2 delen:
1) tussenkomst materiaal, met een maximum van € 60
2) honorarium aflevering (gekoppeld aan sleutelletter P): € 17,64

→ via CNK van het toestel
→ CNK = 5510.367

Lijst van vergoedbare bloeddrukmeters:
Verkoopprijs (*)

CNK

Productomschrijving

2880979

MICROLIFE BP 3AG1 BLOEDDRUKMETER AUTOMAT. ARM

€ 49,33

3137254

OMRON M 2 BLOEDDRUKMETER ARM (HEM-7121-E) MSH

€ 51,29

2378750

PREDICTOR BLOEDDRUKMETER ARM

€ 59,96

3137262

OMRON M 3 BLOEDDRUKMETER ARM (HEM-7131-E) MSH

€ 65,10

€ 5,10

3730926

VEROVAL DUO CONTROL MEDIUM HARTMAN

€ 74,44

€ 14,44

3730918

VEROVAL DUO CONTROL LARGE

€ 74,44

€ 14,44

2398642

MICROLIFE BLOEDRUKMETER AUTOMATIC PLUS BP A 100
PLUS (PHARMA NV)

€ 77,97

€ 17,97

HARTMAN

Remgeld

€ 0,00

Voorbeelden:
vb1 Omron M 2 bloeddrukmeter arm: verkoopprijs (*) = € 51,29 (< € 60)
→ remgeld : € 0
→ apotheker ontvangt van de mutualiteit € 51,29 (materiaal) + € 17,64 (honorarium)
vb2 Hartman Veroval duo control medium: verkoopprijs (*) = € 74,44 (> € 60)
→ remgeld : € 14,44
→ apotheker ontvangt van de mutualiteit € 60 (materiaal) + € 17,64 (honorarium)
(*) verkoopprijs = aankoopprijs apotheek incl. BTW en andere bijdragen
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