Wijziging Regeling hulpmiddelen 1996
VWS

15 januari 1998/nr. VPZ/VU-9843
De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 15 van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering;
Besluit:
Artikel I
De Regeling hulpmiddelen 19961
wordt gewijzigd als volgt:
A. in artikel 11, negende lid, wordt
’f 215,50’ vervangen door ’f 211,50’ en
’f 108,00’ vervangen door ’f 106,00’.
B. In artikel 23, achtste lid, wordt
’f 215,50’ vervangen door ’f 211,50’ en
’f 108,00’ vervangen door ’f 106,00’,
’f 581,50’ door ’f 577,50’ en ’f 474,00’
door ’f 472,00’.
C. Artikel 26b wordt gewijzigd als
volgt:
1. Voor de tekst wordt het cijfer ’1.’
geplaatst.
2. Er wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:
2. Voor de verschaffing van het in het
eerste lid bedoelde middel is een
medisch voorschrift vereist. Artikel 3
is niet van toepassing.

schoenen. Het desbetreffende artikel
ontbreekt echter in de regeling. Met
de onderhavige regeling is dit gecorrigeerd. Aangezien deze wijziging van
bedragen begunstigd is voor verzekerden, wordt daaraan terugwerkende
kracht gegeven.
Met de hiervoor genoemde regeling
zijn tevens de aanspraken ingevolge de
Regeling hulpmiddelen 1996 uitgebreid met het CU SAFE 300 IUD-spiraaltje. Voorafgaande toestemming van
het ziekenfonds kan bij deze aanspraak achterwege blijven. Met de
onderhavige regeling zijn de voorwaarden voor de aanspraak in overeenstemming gebracht met de aanspraak op vergelijkbare spiraaltjes
ingevolge de Regeling farmaceutische
hulp 1996. Geregeld is dat voor het tot
gelding brengen van de aanspraak op
het bovengenoemde spiraaltje een
medisch voorschrift is vereist en dat de
verzekerde geen voorafgaande toestemming door het ziekenfonds nodig
heeft.
De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.
E. Borst-Eilers.

Artikel II
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst en werkt terug tot
en met 1 januari 1998.
Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.
De Minister voornoemd,
E. Borst-Eilers.
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Stcrt. 1995, 229, laatstelijk gewijzigd bij
Regeling van 18 december 1997, Stcrt. 247.

Toelichting
Met de Regeling van 18 december
1997, VPZ/VU-974617 (Stcrt. 247) zijn
onder meer een aantal bedragen in
verschillende regelingen trendmatig
aangepast. In de toelichting op deze
regeling wordt melding gemaakt van
de verlaging van de eigen bijdragen
voor orthopedische en allergeenvrije
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