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Informatieblad CareVent ® katheter ventielen 

Inleiding 

Dit document is opgesteld ten behoeve van particuliere afnemers die zelfstandig zorghulpmiddelen 

inkopen – onafhankelijk van apotheek of zorgleverancier – en de intentie hebben om de ingekochte 

zorg vervolgens zelf te declareren bij hun zorgverzekeraar. Dit document is géén gebruiksaanwijzing. 

Toelichting 

Als u zorghulpmiddelen via uw apotheek of zorgleverancier inkoopt, nemen zij doorgaans het inkoop– 

en declaratieproces voor u uit handen. Als u als particulier zelf zorghulpmiddelen inkoopt moet u de 

aanschaf van uw zorghulpmiddel mogelijk zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. De specifieke 

dekking van de basis– en aanvullende zorgverzekeringen verschilt echter per zorgverzekeraar. 

Mogelijke bewijsplicht 

Het komt voor dat zorgverzekeraars aanvullende eisen stellen alvorens de declaratie van  een 

zorghulpmiddel goed te keuren. Het is vrij gebruikelijk dat er bijvoorbeeld een recept of aanbeveling 

van uw behandelend arts wordt gevraagd als bewijs van de medische noodzaak om het zorghulpmiddel 

te gaan gebruiken. Neem contact op het uw behandelend arts voor een recept of attest. 

Informatie inwinnen 

ANFO adviseert u om vóór de aanschaf van zorghulpmiddelen bij uw zorgverzekeraar te informeren 

of de gewenste zorghulpmiddelen worden vergoed onder de afgesloten zorgverzekering(en) en zo ja, 

of er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. U kunt hiervoor onderstaande productgegevens 

aan uw zorgverzekeraar en/of zorgleverancier overhandigen; 

Productgegevens 

Productnaam CareVent © katheter ventiel 

Type zorghulpmiddel Incontinentiehulpmiddel 

Omschrijving Sluitkraan & siliconen koppelstuk voor urineweg (verblijf)katheters 

Toepassing (Verblijf)katheters afsluiten en koppelen aan urinezakken 

Indicatie Katheter ventiel voor extern gebruik en voor vereenvoudigde en 

gecontroleerde urineafvoer uit de blaas in een urinezak of direct in het toilet 

Contra-indicaties Geen bekend 

Artikelcode fabrikant 089801 

Bestelcode leverancier 35/CV 

Verpakkingseenheid Doos (inhoud: 10 ventielen) 

Gewicht 0,480 kg/doos 

Specificaties Steriel (EO), latex vrij, disposable (single patient use only) 

Classificatie Klasse Ia medisch hulpmiddel, conform MDD richtlijn 93/42/EEC 

CE 0044 

Opslag Droge, stofvrije ruimte, temperatuurbereik 4º C – 30º C 

Code: GTIN-14 04260153830008 

Code: G-Standaard 15229521 

Code: GPH 092498000000 

Code: ISO 092403 

Code: Intrastat 90330000 

Code: GLN 8719333011745 
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Stappenplan declaratie zorghulpmiddelen 

1. Voorkom verrassingen. Controleer eerst of en zo ja tot welke waarde de door u gewenste 

zorghulpmiddelen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Neem hiervoor contact op met 

uw zorgverzekeraar en informeer naar de voorwaarden. Vermeld indien nodig de gevraagde 

productgegevens uit de tabel op pagina. 

2. Plaats uw bestelling via de webshop, bezoek hiervoor onze website www.anfo.nl. 

3. U ontvangt per e-mail een proforma inkoopfactuur. U betaalt deze factuur middels internet 

bankieren overeenkomstig de betalingsvoorwaarden van ANFO. 

4. De door u bestelde zorghulpmiddelen worden na ontvangst van uw betaling zo spoedig 

mogelijk verstuurd. Aan de buitenzijde van de verpakking is niet af te leiden dat u 

zorghulpmiddelen heeft ingekocht (discrete verpakking). Verzending gaat per PostNL. 

5. U ontvangt tegelijkertijd een declaratiefactuur per e-mail, en een papieren kopie is ingesloten 

bij uw bestelling. Op deze factuur staan alle product– en declaratiecodes vermeld. 

6. De declaratiefactuur stuurt u samen met een bijbehorend declaratieformulier naar uw 

zorgverzekeraar. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, zal uw zorgverzekeraar het 

aankoopbedrag (gedeeltelijk) terugstorten op uw rekening, onder voorbehoud van uw eigen 

bijdrage en overige bepalingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met ANFO via +31 413 479 544 of info@anfo.nl. 
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