
Patiëntprofielen en declaratiecategorieën 
 
Patiëntprofiel 0 
Vocht- en urinebalans per 24 uur 
Verzekerden met een gemiddelde vochtintake en normaal voeding- en darmpassagepatroon per  
24 uur. 

 
Incontinentievorm 
Combinatie van een normaal urine- en ontlastingpatroon met een zeer licht ongewild urineverlies 
en/of ontlastingverlies. 

 
Incontinentiepatroon 
Er bestaat een laag frequent en niet dagelijkse druppelincontinentie al dan niet in combinatie met 
klachten van een spoor van ontlastingverlies of vochtige flatulentie. Hoewel het verlies laag frequent 
en niet dagelijks is, bestaat er een chronisch klachtenpatroon. 
 
Richtlijn gebruik van materialen 
Als richtlijn worden er enkele stuks materiaal per week gesteld. Minder dan 1 stuks per dag. 
 
Mate van zelfstandig functioneren 
De persoonlijke verzorging en verschoning kan zelfstandig uitgevoerd worden. 

 
Declaratiecategorie 0 
Voor deze categorie geldt een dagtarief van € 0,12  
(nader te bepalen door de individuele zorgverzekeraar) 
 
 
  



Patiëntprofiel 1 
Vocht- en urinebalans per 24 uur 
Verzekerden met een gemiddelde vochtintake en normaal voeding- en darmpassagepatroon per  
24 uur. 

 
Incontinentievorm 
Combinatie van een normaal urine- en ontlastingpatroon met een zeer licht ongewild urineverlies 
en/of ontlastingverlies. 

 
Incontinentiepatroon 
Er bestaat dagelijkse druppelincontinentie al dan niet in combinatie met klachten van een spoor van 
ontlastingverlies of vochtige flatulentie. Het verlies van urine is maximaal 100 cc per 24 uur. Per 
individu kan het moment van verlies verschillend zijn, bijvoorbeeld als gevolg van medicatiegebruik of 
vooral tot uiting komen tijdens de nachtrust. 
 
Richtlijn gebruik van materialen  
Als richtlijn wordt 1 tot 2 stuks materiaal per dag gesteld. 
 
Mate van zelfstandig functioneren 
De persoonlijke verzorging en verschoning kan zelfstandig uitgevoerd worden. 

 
 
Declaratie categorie 1 
Voor deze categorie geldt een dagtarief van € 0,22 
(nader te bepalen door de individuele zorgverzekeraar) 
 

  



Patiëntprofiel 2 
Vocht- en urinebalans per 24 uur 
Verzekerden met een gemiddelde vochtintake en normaal voeding- en darmpassagepatroon per  
24 uur. 

 
Incontinentievorm 
Combinatie van een normaal urine- en ontlastingpatroon met een licht ongewild urineverlies en/of 
ontlastingverlies. 

 
Incontinentiepatroon 
Er bestaat dagelijkse druppelsgewijs of scheutjesgewijs verlies van urine, al dan niet in combinatie 
met een spoor van ontlastingverlies of vochtige flatulentie. Het verlies van urine is maximaal 300cc 
per 24 uur. Per individu kan het moment van verlies verschillend zijn, bijvoorbeeld als gevolg van 
medicatiegebruik of vooral tot uiting komen tijdens de nachtrust. 
 
Richtlijn gebruik van materialen  
Als richtlijn wordt 1 tot 3 stuks materiaal per dag gesteld. 

Mate van zelfstandig functioneren 
De persoonlijke verzorging en verschoning kan doorgaans zelfstandig uitgevoerd worden. 

 
Declaratiecategorie 2 
Voor deze categorie geldt een dagtarief van € 0,40 
(nader te bepalen door de individuele zorgverzekeraar) 
  



Patiëntprofiel 3 
Vocht- en urinebalans per 24 uur 
Verzekerden met een gemiddelde vochtintake en normaal voeding- en darmpassagepatroon per  
24 uur. 

 
Incontinentievorm 
Combinatie van een normaal urine- en ontlastingpatroon met een matig ongewild urineverlies en/of 
ontlastingverlies. 

 
Incontinentiepatroon 
Er bestaat dagelijks verlies van kleine tot grote scheutjes urine, al dan niet in combinatie met een 
spoor van ontlastingverlies of vochtige flatulentie. Het verlies van urine is maximaal 900cc per 24 uur. 
Per individu kan de heftigheid van verlies verschillend zijn, bijvoorbeeld als gevolg van 
medicatiegebruik of vooral tot uiting komen tijdens de nachtrust. 
 
Richtlijn gebruik van materialen 
Als richtlijn wordt 3 stuks materiaal per dag gesteld. 

Mate van zelfstandig functioneren 
De persoonlijke verzorging en verschoning kan doorgaans zelfstandig uitgevoerd worden. De keuze 
voor het materiaal is mede afhankelijk van de persoonlijke situatie van de verzekerde. Hierbij moet 
rekening gehouden woerden met sociaal/cognitief gedrag, lichamelijke beperkingen en mate van 
zelfstandig functioneren. 

 
Declaratiecategorie 3 
Voor deze categorie geldt een dagtarief van € 0,82 
(nader te bepalen door de individuele zorgverzekeraar) 
 

  



Patiëntprofiel 4 
Definitie 
Verzekerden met een gemiddelde vochtintake en normaal voeding- en darmpassagepatroon per  
24 uur. 
  
Incontinentievorm 
Combinatie van een normaal urine- en ontlastingpatroon met een zwaar ongewild urineverlies en/of 
ontlastingverlies. 
  
Incontinentiepatroon 
Er bestaat dagelijks doorlopend verlies van grote hoeveelheden urine, waarbij de blaasfunctie sterk 
verminderd is. Het verlies van urine is maximaal 1500cc per dag. Per individu kan het verlies per 
etmaal  in heftigheid toe- of afnemen. 
Het ontlastingverlies betreft één of meerdere porties per dag. 
Het urine- en ontlastingverlies kan afzonderlijk of in combinatie voorkomen. 
  
Richtlijn gebruik van materialen 
Als richtlijn wordt 3 tot 4 stuks materiaal per dag gesteld. 
 
Zelfstandigheid 
De persoonlijke verzorging en verschoning kan zelfstandig of zal, anders dan bij categorieën 0 t/m 3, 
met professionele zorg dan wel mantelzorg uitgevoerd worden. De keuze voor het materiaal is mede 
afhankelijk van de persoonlijke situatie van de verzekerde. Hierbij moet rekening gehouden worden 
met sociaal/cognitief gedrag, lichamelijke beperkingen en mate van zelfstandig functioneren. 
 
Declaratiecategorie 4 
Voor deze categorie geldt een dagtarief van € 1,46 
(nader te bepalen door de individuele zorgverzekeraar) 
 
 
  



 

Patiëntprofiel 5 
Definitie 
Verzekerden met een gemiddelde vochtintake en normaal voeding- en darmpassagepatroon per  
24 uur. 
  
Incontinentievorm 
Combinatie van een normaal urine- en ontlastingpatroon met een zeer zwaar ongewild urineverlies 
en/of ontlastingverlies. 
  
Incontinentiepatroon 
Er bestaat dagelijks als gevolg van een volledig atone blaas doorlopend verlies van urine. Het verlies 
van urine is 1500cc of meer per dag. Per individu kan het verlies per etmaal in heftigheid toe- of 
afnemen. 
Het ontlastingverlies betreft één of meerdere porties per dag. 
Het urine- en ontlastingverlies kan afzonderlijk of in combinatie voorkomen. 
   
Richtlijn gebruik van materialen 
Als richtlijn wordt 3 tot 4 stuks materiaal per dag gesteld. 
 
Zelfstandigheid 
De persoonlijke verzorging en verschoning kan zelfstandig of zal, anders dan bij categorieën 0 t/m 4, 
met professionele zorg dan wel mantelzorg uitgevoerd worden. De keuze voor het materiaal is mede 
afhankelijk van de persoonlijke situatie van de verzekerde. Hierbij moet rekening gehouden worden 
met sociaal/cognitief gedrag, lichamelijke beperkingen en mate van zelfstandig functioneren. 
 
Declaratiecategorie 5 
Voor deze categorie geldt een dagtarief van € 1,65 
(nader te bepalen door de individuele zorgverzekeraar) 
 
Terminale Zorg 
Verzekerden die vallen binnen de criteria terminale zorg, zoals omschreven in hoofdstuk 3, worden 
ingedeeld in declaratiecategorie 5  



Patiëntprofiel 6 
Definitie 
Verzekerden met een boven gemiddelde vochtintake van meer dan 2500cc en verstoord voeding- en 
darmpassagepatroon per 24 uur en een ernstige beperking in de zelfzorg. 
  
Incontinentievorm 
Combinatie van een normaal urine- en ontlastingpatroon met een zeer zwaar ongewild urineverlies 
en/of ontlastingverlies. 
  
Incontinentiepatroon 
Er bestaat dagelijks als gevolg van een volledig atone blaas doorlopend verlies van urine. Het verlies 
van urine is 2000cc of meer per dag. Per individu kan het verlies per etmaal in heftigheid toe- of 
afnemen. 
Het ontlastingverlies betreft één of meerdere porties per dag. 
Het urine- en ontlastingverlies kan afzonderlijk of in combinatie voorkomen. 
   
Richtlijn gebruik van materialen 
Als richtlijn wordt 4 tot 5 stuks materiaal per dag gesteld. 
 
Zelfstandigheid 
De persoonlijke verzorging en verschoning is ernstig beperkt tot onzelfstandig al dan niet als gevolg 
van bijzonder pathologie en/of cognitief disfunctioneren. De zorg wordt met professionele zorg dan 
wel mantelzorg uitgevoerd. 
 
De keuze voor het materiaal is mede afhankelijk van de persoonlijke situatie van de verzekerde. 
Hierbij moet rekening gehouden worden met sociaal/cognitief gedrag, lichamelijke beperkingen en 
mate van zelfstandig functioneren. 
 
Declaratiecategorie 6 
Voor deze categorie geldt een dagtarief van € 1,86 
(nader te bepalen door de individuele zorgverzekeraar) 
 

 


