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Geld besparen en toch goede zorg bieden. 
Kan dat?
De afspraken die wij gemaakt hebben gaan ook 
over geld. Daar zijn we eerlijk in. De kosten voor 
incontinentiemateriaal stijgen namelijk sneller 
dan we willen. Vaak wordt onnodig veel of niet 
het juiste incontinentiemateriaal gegeven.  
Wij vinden het belangrijk dat het incontinentie-
materiaal nog beter afgestemd is op uw 
persoonlijke situatie. Dit doen wij door goede 
afspraken te maken met de apotheker en hulp-
middelenleverancier. Uiteindelijk heeft dit 
invloed op de premie die u betaalt. Nu, maar ook 
in de toekomst.

Uw apotheker of leverancier nodigt u uit 
voor een gesprek
Tijdens dit gesprek heeft u het samen over de 
mate van uw incontinentie. U bespreekt 
bijvoorbeeld:

•  Hoeveel urine u verliest;

•  Of u al op een andere manier behandeld bent  
voor uw incontinentie;

•  Welke medicijnen u gebruikt.

Na het gesprek bepaalt de apotheker hoeveel en 
van welk merk u incontinentiemateriaal krijgt. 

Gebruikt u incontinentiemateriaal? 
Lees dan deze folder

U krijgt van uw apotheker of leverancier incontinentie-

materialen. Uw zorgverzekeraar heeft met apothekers  

en leveranciers afspraken gemaakt over incontinentie-

materialen.
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We kunnen ons voorstellen dat u dit liever niet 
aan de balie bespreekt. Uw apotheker of 
hulpmiddelenleverancier houdt hier uiteraard 
rekening mee.

Mogelijk krijgt u ander incontinentie-
materiaal
Ook kunt u minder of meer materiaal krijgen. 
Bevalt het merk of de hoeveelheid u niet?
Dan bespreekt u dit met uw apotheker of 
leverancier. In ieder geval heeft u 1 keer per jaar 
een gesprek.

Voorbeeld 1:
Emma is 6 jaar en verstandelijk gehandicapt 
en is niet zindelijk. Hiervoor krijgen de ouders 
5 luierbroeken van merk A per dag.  
Eigenlijk is dit niet voldoende. Uit het gesprek  
met de apotheker of leverancier blijkt dat  
merk B dezelfde kwaliteit heeft. Deze zijn  
wel goedkoper. Vanaf nu krijgen de ouders  
7 luierbroeken per dag. Dit levert geen 
besparing op. Wel een tevreden Emma 
en tevreden ouders.

Voorbeeld 2:
Mevrouw Brouwers heeft last van urineverlies.  
Zij gebruikt gemiddeld 6 inlegluiers per dag  
van het merk A. Na het gesprek blijkt dat  
mevrouw Brouwers beter over kan stappen  
naar merk B. Dit komt omdat merk B beter  
absorbeert. Aan 4 inlegluiers van merk B  
heeft zij voldoende. Merk B heeft een betere  
kwaliteit maar is wel iets duurder.  
Doordat mevrouw Brouwers minder inlegluiers  
gebruikt, besparen we toch op de kosten.  
Zo zorgen we er samen voor dat de zorg  
betaalbaar blijft.



Meest gestelde vragen
Waarom heb ik het intakegesprek niet  
met mijn huisarts?
De huisarts schrijft voor dat u incontinentie-
materiaal nodig heeft. De huisarts laat aan  
de apotheker of leverancier over welk materiaal 
het beste bij u past. Dit komt omdat de apotheker  
of leverancier veel informatie heeft over de 
verschillende soorten en merken incontinentie-
materialen. 

Krijg ik mijn incontinentiemateriaal 
vergoed?
Ja, wij betalen uw incontinentiemateriaal volledig 
aan de apotheker of leverancier. U hoeft zelf niets 
voor te schieten. Eventuele eigen bijdragen en het 
(verplicht) eigen risico betaalt u achteraf.  
U krijgt van ons een declaratieoverzicht. Hierop 
staat het bedrag dat u nog aan ons moet betalen. 

Geldt er een eigen bijdrage voor 
incontinentiemateriaal?
Nee. Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor 
incontinentiemateriaal. Incontinentiemateriaal 
valt wel onder het verplichte eigen risico.
De apotheker of leverancier declareert direct bij 
de zorg verzekeraar. Het verplichte eigen risico 
betaalt u achteraf aan uw zorg verzekeraar.
 
Waarom krijg ik na het overstappen naar 
een andere gecontracteerde apotheker  
of leverancier opnieuw een intake gesprek? 
De nieuwe apotheker of leverancier moet zelf  
een beeld krijgen krijgen van uw mate van 
incontinentie. Zo kan hij of zij bepalen welk 
incontinentiemateriaal het beste bij u past.

Wat als het merk of de hoeveelheid van het 
materiaal toch niet bevalt?
Bespreek dit dan met uw apotheker of leverancier. 
Afhankelijk van de reden of klacht, kan de 
apotheker of leverancier ervoor kiezen om u  
ander incontinentiemateriaal te geven. 

Wat als ik naar een andere apotheker of  
leverancier ga die geen afspraken heeft  
gemaakt met mijn zorgverzekeraar?
•  Vraag dan vooraf toestemming aan bij uw 

zorgverzekeraar.

•  Betaal de nota direct aan de apotheker  
of leverancier.

•  Stuur de nota naar uw zorgverzekeraar.

•  U ontvangt een lagere vergoeding dan bij  
een apotheker of leverancier met wie wij 
afspraken hebben gemaakt over  
incontinentiemateriaal.

Waar vind ik een apotheker of leverancier 
die met mijn zorgverzekeraar afspraken 
heeft gemaakt?
Op de website van uw zorgverzekeraar vindt u de 
Zorgzoeker. Hiermee vindt u een apotheker of 
leverancier bij u in de buurt waarmee wij 
afspraken hebben gemaakt. Natuurlijk kunt u ook 
uw zorgverzekeraar bellen. Zij helpen u graag bij 
het zoeken naar een apotheker of leverancier met 
wie wij afspraken hebben gemaakt.

Mag ik overstappen naar een andere 
gecontracteerde apotheker of  
leverancier?
Ja, dat mag. De nieuwe apotheker of leverancier 
neemt dan contact met u op. Tijdens het intake-
gesprek stelt de apotheker of leverancier vast welke 
incontinentie materialen u krijgt. De apotheker of 
leverancier vraagt hoeveel materiaal u nog op 
voorraad heeft. U bent verplicht aan te geven of u 
eerder materiaal heeft gekregen. Hiermee voorkomt 
u dat bij een eventuele dubbele levering zelf de 
rekening moet betalen. U kunt van 1 apotheker of 
leverancier tegelijk incontinentiemateriaal krijgen.
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• Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar

• Of heeft u een klacht? Dan kunt u uw klacht sturen naar: 

Achmea
Centrale Klachtencoördinatie
Antwoordnummer 2241
8000 VB Zwolle

 U hoeft geen postzegel te plakken op de envelop.

Contact
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Onder Achmea vallen onder andere de volgende zorgverzekeraars:

Zilveren Kruis Achmea  www.zilverenkruis.nl

Avéro Achmea www.averoachmea.nl/zorgverzekeringen

Interpolis  www.interpolis.nl

Pro Life www.prolife.nl 

OZF Achmea www.ozf.nl 

Achmea Zorgverzekeringen N.V., K.v.K. 28080300 

Aan de inhoud van deze brochure kunt u geen rechten ontlenen. Een gedetailleerde omschrijving van 

de voorwaarden en aanspraken vindt u in onze polisvoorwaarden. Bekijk deze altijd eerst voordat u  

een zorgverlener bezoekt. 91
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