
Aanvraag startset Curion Anaaltampon

1.  Model en maat van de Curion anaaltampon zijn zeer persoonlijk. 

Alleen in de praktijk kan er ontdekt worden welke tampon het 

beste past. Om dit te ontdekken zijn er startsets samengesteld, 

zodat de mogelijkheden uitgeprobeerd kunnen worden. Deze 

startsets zijn niet gratis. Hier is een machtiging en recept voor 

nodig. 

2.    Er zijn twee verschillende startsets: 

•  De Curion anaaltampon startset met bestelnummer 1150  

voor volwassenen

 •  De Curion anaaltampon startset met bestelnummer 1250  

voor kinderen 

3.  De arts of specialist bepaalt of de anaaltampon een geschikte 

oplossing is. Er  kan een rectaal toucher (inwendig onderzoek 

van het rectum) nodig zijn om dit te bepalen. Dit onderzoek wordt 

gedaan door de arts. 

4.  Om voor vergoeding van de kosten door de zorgverzekeraar in 

aanmerking te komen dient de arts een machtigingsformulier 

in te vullen. Wanneer er een machtiging is voor absorberend 

incontinentiemateriaal, kan er toch een aparte machtiging nodig 

zijn voor de Curion anaaltampon. Bij enkele zorgverzekeraars is 

een machtiging niet nodig. Voor de juiste procedure neem contact 

op met de zorgverzekeraar.

5.  Voor het bestellen van de Curion anaaltampon startset is een 

recept nodig. Wanneer de zorgverzekeraar toestemming heeft 

gegeven voor vergoeding, kan de startset bestelt worden met het 

recept bij de apotheek, een medisch speciaalzaak, of bij een door 

de zorgverzekeraar aangewezen leverancier. 

Meer informatie?
Heeft u nog vragen over deze startset of zoekt u een ander product dan kunt u contact opnemen met één van onze verpleegkundig adviseurs. 

Zij hebben tweemaal per dag (11.00 - 12.00 uur en 15.00 - 16.00 uur) een telefonisch spreekuur. U kunt hiervoor een telefonisch verzoek indienen bij 

onze receptie op telefoonnummer (0800) 022 82 82 of stuur een e-mail naar informatielijn@mediqmedeco.nl.

Hartelijk dank voor uw interesse in onze startset Curion anaaltampon
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