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Intitulé

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 22, eerste lid, van de Landsverordening
algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18)

Citeertitel: Landsbesluit beperking medisch specialistische hulp AZV
Vindplaats : AB 1999 no. 17 (inwtr. 2000 no. 102)
Wijzigingen: Geen
====================================================================
Artikel 1
1. Onder verzekerde wordt in dit landsbesluit verstaan een persoon die overeenkomstig de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18) verzekerd is.
2. De aanspraak van de verzekerde op medisch specialistische
zorg, bedoeld in artikel 11, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18), voor de in dit artikel aangegeven
vormen, is aan de navolgende voorwaarden verbonden:
a. de aanspraak op plastisch-chirurgische zorg is verbonden aan de
voorafgaande toestemming van het uitvoeringsorgaan, die slechts
wordt afgegeven, indien de zorg strekt tot correctie van:
1°. afwijkingen aan het uiterlijk, die gepaard gaan met aantoonbare
lichamelijke functiestoornissen;
2°. verminkingen die het gevolg zijn van een ziekte, ongeval of een
geneeskundige verrichting;
3°. verlamde of verslapte bovenoogleden die aantoonbare beperkingen
van het gezichtsveld als gevolg hebben;
4°. de navolgende aangeboren misvormingen: lip-, kaak- en gehemeltespleten, misvormingen van het benig aangezicht, uitstaande
oorschelpen, goedaardige woekeringen van de bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel, alsmede geboortevlekken en misvormingen
van het urineweg- en geslachtsorgaan;
b. de aanspraak op corneatransplantatie is verbonden aan de voorafgaande toestemming van het uitvoeringsorgaan;
c. de aanspraak op nier- of beenmergtransplantatie is verbonden aan de
voorafgaande toestemming van het uitvoeringsorgaan;
d. de aanspraak op psycho-therapeutische zorg is verbonden aan een
voorafgaande toestemming, die slechts wordt afgegeven, indien ten
genoegen van het uitvoeringsorgaan is aangetoond dat positieve werking van de behandeling wordt verwacht.
3. In de toestemming, bedoeld in het tweede lid, onderdeel d,
wordt het aantal zittingen aangegeven, waarop de verzekerde aanspraak
heeft, met dien verstande dat dit aantal ten hoogste 30 zittingen per
jaar per verzekerde bedraagt.
Artikel 2
De aanspraak op circumcisie is verbonden aan het doen van een
voorafgaande melding daarvan aan het uitvoeringsorgaan en wordt
slechts vergoed, indien de ingreep medisch noodzakelijk is. Een dergelijke melding wordt door of namens de verzekerde schriftelijk aan het
uitvoeringsorgaan gedaan, onder bijvoeging van een beschrijving van de
indicaties voor de operatie.
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Artikel 3
Van de aanspraak op medisch specialistische zorg, bedoeld in artikel 11, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering,
zijn de volgende ingrepen uitgesloten:
a. in-vitrofertilisatie;
b. het ongedaan maken van vrijwillig ondergane sterilisatie;
c. alle andere orgaantransplantaties dan die, bedoeld in artikel 1,
tweede lid, onderdeel c.
Artikel 4
1. Dit landsbesluit treedt in werking op het tijdstip waarop de
artikelen 11 en 22 van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering in werking treden, met uitzondering van artikel 1, tweede lid,
onderdelen b en c, die in werking treden op het tijdstip waarop artikel 25 van voormelde landsverordening in werking treedt.
2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit beperking medisch
specialistische hulp AZV.
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