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Beste lezer,

Inhoudstafel
Volgende onderwerpen vindt u terug
in dit nummer van onze
Skin & Wound Newsletter:
1. Tegemoetkoming verbanden voor
chronische wondzorg
2. Vaak gestelde vragen
3. TIME concept en 3M wondzorg
4. Product in de kijker:
3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive

Of het nu gaat om een acute of chronische, eenvoudig of moeilijk te helen wonde, artsen en
verpleegkundigen rekenen al jarenlang op 3M. De doelstelling van 3M op het gebied van
wondzorg is immers om, door middel van innovatieve en kwaliteitsvolle producten en
oplossingen, u zo goed mogelijk te helpen. Het is dan ook met veel trots dat wij u de geboorte
van onze Skin & Wound Newsletter aankondigen. Het doel van deze nieuwsbrief is
onderwerpen aankaarten die voor u als medische professional interessant en
waardevol zijn. Uw feedback naar de nieuwsbrief toe en suggesties voor toekomstige
onderwerpen zijn voor ons van groot belang en we ontvangen deze graag via bijgevoegde
antwoordkaart. Wij wensen u alvast veel leesplezier.

Tegemoetkoming verbanden voor chronische wondzorg:
een weg naar betere wondzorg
Sinds 1 juli 2007 worden actieve verbanden vergoed. Met het Koninklijk Besluit nr 2682
werd een eerste stap gezet in de richting van een algemene vergoeding voor actieve
verbanden.
Een overzicht van de voornaamste bepalingen
1. De vergoeding geldt voor de verzorging van chronische wonden, verzorgd in een
thuissituatie, rustoord of RVT.
2. Een chronische wonde is een wonde
die na 6 weken onvoldoende of niet
genezen is, zoals een doorligwonde, beenzweer of oncologische wonde.
3. De terugbetaling geldt voor een periode van 3 maanden en kan tot 3 keer hernieuwd
worden. Hiertoe moet een kennisgeving gebeuren naar de adviserend geneesheer van
de mutualiteit.
4. De terugbetaling bestaat uit:
• 0,25€ per aangekochte verpakking, directe korting bij de apotheker.
• 60€ forfaitaire vergoeding per trimester, welke op de rekening van de patiënt
Wist je dat...?
wordt gestort na het versturen van het kennisgevingsbericht.
• volledige terugbetaling van de resterende remgelden, van producten beschreven
op een limitatieve lijst, eenmaal de Maximum Factuur (MAF) is overschreden.
5. De aankoop van deze verbanden gebeurt via de ofﬁcina op doktersvoorschrift. Op
het voorschrift dient de vermelding te staan: “derdebetalingsregel van toepassing”.

In 1962 toonde George Winter via experimenten op varkens aan dat huidletsels een
sneller epidermaal herstel vertoonden wanneer het wondoppervlak vochtig was, en dit
in vergelijking met letsels blootgesteld aan
de lucht.
Winter GD.Formation of the scab and the rate of
epithelialization of superﬁcial wounds in the skin of a
young domestic pig. Nature 1962; 193: 293–294.

Vaak gestelde vragen over de nieuwe terugbetaling
1. Vanaf wanneer ontvangt de patiënt zijn vergoeding ?
Vanaf de eerste dag van de maand waarin de behandelende arts de kennisgeving gericht heeft aan de adviserend geneesheer van
de patiënt. Dus als de kennisgeving gedaan werd op 21 maart 2008 ontvangt de patiënt de tegemoetkoming vanaf 1 maart 2008.
De betaling zal door de mutualiteit uitgevoerd worden binnen de drie maanden na kennisgeving.
2. Is de terugbetaling per wonde of per patiënt?
De forfaitaire tegemoetkoming wordt toegekend per patiënt ongeacht het aantal gelijktijdige wonden dat de patiënt heeft. Een patiënt
kan dus nooit meer dan 60 euro per trimester ontvangen.
3. Hoe zit het met de terugbetaling na één jaar?
Patiënten met één of meerdere chronische wonden ontvangen een forfaitaire tegemoetkoming van 60 euro voor een periode van
3 maanden, die 3 keer kan verlengd worden. Na deze periode van één jaar is de tegemoetkoming voor deze wonde afgelopen. Indien
echter een nieuwe chronische wonde ontstaat op een andere plaats, kan weerom een forfaitaire vergoeding aangevraagd worden.
4. Wat mag er in een ziekenhuis aangerekend worden aan de patiënt?
Indien het om een gehospitaliseerde patiënt gaat, mag er niets van deze actieve verbandmiddelen via supplementen aangerekend
worden. Deze vallen onder de ligdagprijs (= BFM, Budget Financiële Middelen). Gaat het over een ambulante patiënt die op
consultatie komt in het ziekenhuis voor zijn wonden en zijn producten voor deze behandeling bij de ziekenhuisapotheker haalt,
dan kan deze patiënt genieten van het forfait van 60 euro per trimester en van de MAF maar niet van de 0,25 euro per
aangekochte verpakking.
5. Hoe verloopt de terugbetaling via de MAF (Maximumfactuur)?
Dit wordt allemaal afgehandeld door het ziekenfonds van de patiënt.
Flow-chart vergoeding actieve verbanden:

Chronische wonde?
(wonde, aanwezig sinds 6 weken)
Patiënt krijgt een wonde

‚

Arts vermeldt onmiddellijk in het
patiëntendossier het ontstaan
van de wonde

‰

Na 6 weken wordt de wonde geëvalueerd,
indien de wonde nog aanwezig is:

‰
Arts stuurt kennisgevingsformulier
naar de medisch adviseur
(3x mogelijkheid te herzenden)

‚

Arts maakt voorschrift voor
verband opgenomen in de
limitatieve lijst met vermelding
‘derdebetalersregeling van
toepassing’

Kniewonde met ﬁbrine beslag

‰

‰

Patiënt koopt de voorgeschreven verbanden in de ofﬁcina en betaalt de
publieke prijs min 0,25 euro terugbetaling

‰
Forfaitaire terugbetaling van
60 euro/trimester
(3x mogelijkheid te verlengen)

‚

Remgeld wordt opgenomen in
de MAF (maximumfactuur)
Evolutie na 11 dagen - dezelfde wonde behandeld met
3M™ Tegaderm™ Hydrogel

TIME concept en 3M Wondzorg
Het TIME-concept bekijkt de wonde in zijn geheel en laat toe aan de hand van vier parameters een optimale verbandkeuze
te maken. Deze parameters staan elk op zich voor een speciﬁek deel van de wondzorg:

T = Tissue management
Debridering van necrotisch of beschadigd weefsel
I = Infection management
Controle van de bacteriële balans
M = Moisture management
Optimalisering vochtige wondheling
E = Edge and Epithelial management
Wondrandbescherming en optimaliseren van epidermale groei
Het 3M huid- en wondzorgprogramma is gebouwd op deze TIME fundamenten van optimale wondzorg en houdt tevens
rekening met het zwart-geel-rood concept van WCS. Het 3M wondzorgprotocol vindt u in bijlage. Het 3M productgamma
biedt voor elke wonde een aangepaste behandeling.

3M™ Tegaderm™ Film

3M™ Tegaderm™ Hydrogel

3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid

3M™ Tegaderm™ Alginate
3M™ Tegaderm™ Alginate Ag
Alginaatwondverband
met zilver
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3M™ Tegaderm™ Foam

3M™ Tegaderm™ Foam adhesive

3M™ Cavilon™
Niet-prikkende Barrièreﬁlm

Via bijgevoegde antwoordkaart kan u een posologiekaartje aanvragen, dewelke een leidraad kan zijn om de verzorging
van moeilijk te helen wonden te vergemakkelijken. Het geeft een indicatie welk verband het meest aangewezen is
per speciﬁeke situatie.

Product in de kijker: 3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive

Gebruikservaring Frans Meuleneire - Wonddeskundige - Wondcentrum AZ St Elisabeth Zottegem
“Foamverbanden hebben zowel bij acute als bij chronische wonden een breed indicatiegebied. Hun hoge absorptiecapaciteit is van
belang bij de preventie van maceratie en voor het verwijderen van storende elementen zoals MMP’s uit het wondgebied.
Het 3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive verband onderscheidt zich vooral door de eenvoudige en zeer effectieve applicatietechniek.”

3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive onderscheidt zich door
• zeer gemakkelijk aanbrengsysteem in de vorm van een ster:
snel en effectief
• uniek design: blijft lang ter plaatse
• met 3M™ Tegaderm™ HP Film toplaag: geen maceratie dankzij zeer
hoge verdamping
• een uniek polyurethaanschuim met daarboven een superabsorberende laag:
wondvocht wordt onmiddellijk opgenomen
• zelfs bij volledige saturatie, zwelt het verband niet: geen beschadiging van
het genezend weefsel
• hoge retentie: lekt niet
• ultra-ﬁjn verband: comfortabel

3M™ Tegaderm™ Foam adhesive

Applicatie van 3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive - speciaal hielverband
Met het speciale hieldesign is bijknippen of in vorm brengen niet meer nodig. De nieuwe revolutionaire aanbrengtechniek zorgt
ervoor dat u het verband met één hand makkelijk en snel kan aanbrengen.

Neem het verband vast in één hand en
breng het aan

3M Belgium N.V./S.A.
Health Care Department
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgium
Tel : 02/722.53.51
Fax : 02/722.50.13

Verwijder de verstevigingspapiertjes

Dankzij de 3M™ Tegaderm™ Film toplaag,
neemt het verband perfect de contouren
van de hiel aan

www.3M.be/healthcare
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