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Wijziging Regeling farmaceutische hulp 1996
Wijziging Regeling farmaceutische hulp 1996 Regeling van de Minister van Volksge-zondheid, Welzijn en Sport van 3 maart 2004, Z/VU-2460358, tot
wijziging van de bijlagen 1 en 2 van de Regeling far-maceutische hulp 1996 in verband met de maandelijkse wijziging van de aan-spraak op
geregistreerde geneesmidde-len De Minister van Volksgezondheid, WelWijziging Regeling hulpmiddelen 1996 en Regeling ...
Regeling tot wijziging van de Regeling hulpmiddelen 1996 en de Regeling farmaceutische hulp 1996 in verband met het integraal regelen van de
aanspraak koperhoudende spiraaltjes als hulpmiddel en ter uitvoering van het geneesmiddelen-vergoedingssysteem VPZ/VU-981813, 3 juni 1998/Nr
VPZ/VU-981813, De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Wijziging Regeling farmaceutische hulp 1996
Wijziging Regeling farmaceutische hulp 1996 Regeling van de Minister van Volksge-zondheid, Welzijn en Sport van 28 okto-ber 2005, nr
Z/VU-2628044, tot wijziging van bijlage 1 van de Regeling farmaceutische hulp 1996 in verband met de maandelijkse wijziging van de aanspraak op
geregistreerde geneesmid-delen De Minister van Volksgezondheid, WelVWS Wijziging Regeling farmaceutische hulp 1996, Regeling ...
regeling van 25 november 2003, Z/VU-2433168, Stcrt 234 3 Stcrt 2000, 233, laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 5 december 2003,
Z/VU-2434964 Toelichting 1 Algemene deel Met de onderhavige regeling zijn de Regeling farmaceutische hulp 1996, de Regeling hulpmiddelen 1996
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en de Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet met
Wijziging Regeling Farmaceutische Hulp 1996 Overheid
Wijziging Regeling farmaceutische hulp 1996 Wijziging Regeling farmaceutische hulp 1996 Regeling van de Minister van Volksge-zondheid, Welzijn
en Sport van 3 maart 2004, Z/VU-2460358, tot wijziging van de bijlagen 1 en 2 van de Regeling far-maceutische hulp 1996 in verband met de
maandelijkse wijziging van de aan-spraak op geregistreerde
BESLUIT - ACM
Geneesmiddelen Vergoedingssysteem van de Regeling Farmaceutische Hulp 1996, bevat een overzicht van de geregistreerde geneesmiddelen
waarvan de kosten tot een in het overzicht genoemd maximum door de ziektekostenverzekeraars worden vergoed 10 De producenten van
geneesmiddelen leveren hun producten vaak via de groothandels aan de apothekers
Mededelingen en bekendmakingen Mededelingen Ziekenfondsraad
de wijziging van de Regeling farmaceutische hulp 1996 waar-door nu alle personen met het syndroom van Down, of een daarmee vergelijkbare
chromosomale afwijking in aanmerking komen voor een hepatitis-B-vaccinatie Doel van het project is het verhogen van de vaccinatiegraad van
mensen met het syn-droom van Down, of een daarmee vergelijkbare
BESLISSING VAN BEROEPSKAMER 1 VAN DE COMMISSIE VAN …
1999 tot wijziging van de Regeling farmaceutische hulp 1996 in werking getreden, tengevolge waarvan bepaalde buiten WTG-middelen, waaronder
Claritine, enkel nog voor vergoeding in aanmerking komen indien de patiënt op medische indicatie langdurig gebruik moet maken van deze middelen
Voor deze groep geldt echter dat alle "nieuwe" patiënten
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Besluit van 8 mei 2002 tot wijziging van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering in verband met het wijzigen van de aanspraak op
farmaceutische hulp en enkele andere wijzigingen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz enz enz
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid
Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ...
Farmaceutische Hulp van het CVZ ook geconcludeerd dat er geen plaats meer is voor de toepassing van acetylcysteïne bij de behandeling van COPD
en Cystic Fibrose Op grond van het voorgaande adviseert het CVZ u om alle geregistreerde geneesmiddelen met acetylcysteïne als enige werkzame
stof te verwijderen uit het
In afwijking van de andere bepalingen van deze wet, is de ...
3 Cfr koninklijk besluit van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
wordt verstrekt aan de vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven (BStbl 31 december 1996), gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 januari
2003 (BStbl 17 januari 2003)
Uitspraak rechtbank ‘s-GravenhaGe
bijlage 2 bij de Regeling farmaceutische hulp 1996 is in deze zin gewijzigd De voorwaarde voor vergoeding van clo-pidogrel is daarmee als volgt
komen te luiden: ‘uitsluitend voor een verzekerde die: a na een doorgemaakt myocardinfarct of ischemisch cerebrovasculair acci-dent of …
DE DEFINITIE VAN SPECIALISTISCHE GENEESMIDDELEN
wordt aanbevolen om in een uitvoeringstoets de precieze effecten van wijziging in de financiering van specialistische geneesmiddelen te bestuderen
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Dit dient mede te gebeuren vanuit het perspectief van kwaliteit en doelmatigheid van zorg, om na te gaan onder welke voorwaarden een wijziging
van de financiering wenselijk is
3.2 Trends en ontwikkelingen
Per 1 januari 1996 werden aanspraken, onder andere op geneesmiddelen, verschoven van het eerste naar het tweede compartiment Hiermee werd
de maatregel van staatssecretaris Simons uit 1992, het vergoeden van farmaceutische hulp via de AWBZ, weer ongedaan gemaakt De aanspraken op
fysio-therapie werden beperkt Alleen de eerste negen
De Integratiewet Gewijzigde verhouding ziekenhuis ...
In feite gaat het in de integratiewet om een wijziging van de Ziekenfondswet en van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen (Wtz) De
kern van de wet, die eind 1998 door de Eerste Kamer is aangenomen, is dat de aanspraken van ziekenfonds– en Wtz–verzekerden wordengewijzigdine´e´naanspraakopgeı¨ntegreerdemedisch–
verslag raad 090610 openbaar - mortsel.be
Het KB 13/01/2003 wijzigt het KB 12/12/1996 betreffende dringende medische hulp die door de openbare centra voor maatschappelijke welzijn wordt
verstrekt aan vreemdelingen die onwettig in België verblijven De omzendbrief van 24/11/1997 regelt het rondschrijven aan artsen, tandartsen,
vroedvrouwen en
Rapport - National Ombudsman
2 Op 23 januari 1996 is de Wet geneesmiddelenprijzen (Wet van 25 januari 1996, Stb90) in werking getreden In artikel 2, eerste lid, van deze wet is
het volgende bepaald: "Bij ministeriële regeling kan voor een geregistreerd geneesmiddel, waarvan de beschikbaarheid voor een ieder naar het
oordeel van Onze Minister door de overheid dient
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