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Betreft: Stand OSA conventie n.a.v. de maatregelen uitgevaardigd door RIZIV 

 

Patiënten die met de behandeling MRA gestart zijn zonder reeds formele toegestane periode van ten 

laste neming: 

• MRA net geplaatst voorafgaande de periode van bijzondere maatregelen en dus in de fase 

van aanvraag startforfait (SFF), zonder al bevestiging van ten laste neming: de gewone 

aanvraagprocedure inclusief timing wordt vervolgd en de toestemming op basis van de 

ingediende documenten wordt afgewacht. 

• MRA nog niet geplaatst: afwachten tot 05.04.2020 inzake de bijzondere maatregelen; indien 

deze maatregelen verlengd worden, te beoordelen in welke mate de MRA’s kunnen geplaatst 

worden of niet. Mogelijkerwijze, in gevolge natuurlijke verplaatsingen van de tanden, zullen 

deze MRA’s niet meer passen indien plaatsing te lang wordt uitgesteld (ca. 3 maanden). Voor 

de aanpassingen aan het MRA binnen SFF in gevolge dergelijke situaties is geen begroting 

voorzien. 

 

Patiënten gestart met de MRA behandeling met eerder toegestande periode van tenlasteneming én 

waarvan deze eerder toegestane tenlasteneming afloopt tussen 01.03.2020 en 31.12.2020: 

• Al deze patiënten krijgen een automatische verlenging met 6 maanden 

• Voor al deze patiënten dient er GEEN aanvraag te worden ingediend 

• Deze patiënten worden NIET onderzocht OP HET OGENBLIK DAT DE VERLENGING 

THEORETISCH HAD MOETEN GEBEUREN en dit in functie van de tijdspanne van de 

bijzondere maatregelen 

• Patiënten die in voormelde periode op einde startforfait (SFF) komen: 

o De ziekenhuisfacturatie dient over te schakelen van SFF naar BFF op het moment dat 

voor de betrokken patiënt de datum van einde SFF wordt bereikt 

o De datum waarbinnen de polygrafie dient te worden georganiseerd wordt gelegd 

vóór het einde van de verlenging met 6 maanden, dus uiterlijk 12 maanden na de 

plaatsing 

• Patiënten die in voormelde periode op einde basisforfait (BFF) komen vragen geen 

bijkomende acties op dat moment 
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Voorgaande houdt in dat de onderzoeken einde BFF en de onderzoeken einde SFF, inclusief 

beoordeling therapietrouw, VERSCHOVEN worden in de tijd met 6 maanden. Deze patiënten moeten 

dus een nieuwe afspraak krijgen. 

 

Het is nog niet duidelijk wat er gebeurt indien de bijzondere maatregelen worden opgeheven vóór 

31.12.2020: kunnen deze patiënten gewoon zien worden op de geplande datum en de aanvraag tot 

verlenging indienen of gaat dit niet werken omdat de patiënten al automatisch verlengd werden? 

 

Uit voorgaande is het nog niet duidelijk wat dit betekent voor de cyclus van 5 jaar die voor een MRA 

geldt: 0,5 jaar SFF gevolgd door 4,5 jaar BFF, waarna patiënt indien nodig recht heeft op het 

vernieuwen van het MRA en de start van een nieuwe cyclus. De vraag is dus of de cyclus verlengd 

wordt met 6 maanden, of dat eens de periode van toegestane buitengewone verlenging voorbij is, de 

patiënt terug op zijn “gewone” tijdslijn wordt geplaatst zodat de 5-jarige cyclus gegarandeerd blijft in 

absolute tijd. 


