ZN-Aanvraagformulier
Verbandmateriaal
Patiëntgegevens (u kunt ook een patientsticker plakken)
Naam verzekerde
Adres
Woonplaats
Geboortedatum
Zorgverzekeraar

Polisnummer

Datum ontstaan wond

Datum start behandeling

Wondtype (indien bekend)
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Brandwond, graad 2 / 3
Oncologische wond
Decubituswond
Wond na trauma

¡
¡
¡
¡

Wond bij circulatiestoornis/ulcus cruris
Wond bij diabetes mellitus
Wondinfectie
Ernstig littekenweefsel

Inflammatoire huidaandoeningen
Recidiverende wond
Anders nl.

Beoordeling ten behoeve van de vergoeding verbandmaterialen wondzorg
1 Is de beoordeling van de wond gedaan door de arts of verpleegkundig specialist
2 Is er sprake van een ernstige aandoening waarbij arts of verpleegkundig specialist behandelaar blijft?
3	Is er sprake van gecompliceerde wondzorg met een behandelduur van langer dan 14 tot 21 dagen?

¡ Ja
¡ Ja
¡ Ja

¡ Nee
¡ Nee
¡ Nee

Indien alle bovenstaande vragen met ja kunnen worden beantwoord en de wondtypering is aangegeven, dan worden
de verbandmaterialen vergoed vanuit de Basisverzekering. Voor verdere informatie zie het toelichtingformulier.
(ook te vinden op www.hulpmiddelbezorgd.nl/downloads)

Voorschrijver (U kunt ook een kopie van het voorschrift meesturen)
Naam
Functie
Adres
Datum

Handtekening

Ondertekening
Datum

U kunt het ingevulde formulier aan ons toesturen via:

Postbus 567
4100 AN Culemborg
Fax: 088 486 90 01
E-mail: service@hulpmiddelbezorgd.nl

hulpmiddelbezorgd.nl

Uw handtekening

Meer informatie?
Bel of mail ons adviesteam
voor zorgprofessionals

088 486 9000
service@hulpmiddelbezorgd.nl

Voorschriftondersteuning voor verbandmateriaal
Datum
Wisselfrequentie

NB Afleverhoeveelheid maximaal voor 24 dagen

Fixatiemateriaal
en pleisters

Maat

Gazen en
absorberend verband

Hechtpleister

Onsteriel kompres non-woven

Hydrofiel windsel

Steriel kompres non-woven

Fixatiepleister op rol

Absorberend verband (steriel)

Maat

Ideaalwindsel
Steriele eilandpleister
Netverband

Wondverzorgingsmaterialen
Maat

Voorkeurmerk

Alginaat
Hydrocolloid

¡ Standaard ¡ Thin ¡ Border

Hydrofiber
Hydrogel
Niet-verklevend gaas

¡ Grofmazig ¡ Fijnmazig ¡ Siliconen

Schuimverband

¡ Adhesief (border) ¡ Non-adhesief

Wondfolie

Anti-bacteriële producten
Maat
Alginaat
Geïmpregneerd gaas
Hydrocolloid (Ag)
Hydrogel
Hydrofiber (Ag)
Schuimverband (Ag)

Voorkeurmerk

Voorschriftondersteuning voor verbandmateriaal
Overige materialen

Materiaal voor compressietherapie bij ulcus cruris
Buisverband
Verbandwatten

¡ Synthetisch

¡ Vet

Zwachtels

¡ Lange rek

¡ Korte rek

Dubbellaags compressiekousen

¡ Uitwasbaar

¡ Niet uitwasbaar

Compressiemateriaal*

¡ 2 Benen

¡ 2 Benen

* Inhoud volgens afspraak, geen standaard compressiebox

¡ Wit

¡ Siliconen

