
ICPS program - heup- en knievervanging

Voordele en goedkeuringsproses  
vir Elite-lede

Medihelp bied ’n spesiale omvattende voordeel vir primêre 
heup- en knievervangings aan lede van die Elite-voordele-
opsie. Hierdie opsionele voordeel word in samewerking met 
’n netwerk van voorkeurverskaffers by Improved Clinical 
Pathway Services (ICPS) gebied, en verskaf aan lede die 
gemoedsrus dat hulle die beste moontlike behandeling teen 
die beste dekking kan ontvang.

Wie kwalifiseer vir die ICPS-program?

Die program is eksklusief aan lede van die Elite-opsie 
beskikbaar, en slegs vir pasiënte wat aan ICPS se kliniese 
kriteria en protokolle voldoen. Alle pasiënte moet vooraf ’n 
narkose-evaluasie deurloop om te bepaal of hulle kwalifiseer.

Hoe weet ek of ek kwalifiseer?
Jy kan Medihelp se Oproepsentrum by 086 0100 678 
skakel om die toepaslike ICPS-verskaffer in jou area se 

kontaknommer te bekom en dan reël vir ’n konsultasie. ICPS 
sal bepaal of jy geskik is vir die program en sal jou behandeling 
by Medihelp laat goedkeur en registreer indien jy die narkose-
evaluasie geslaag het.

Watter gewrigsvervangings word gedek?
Slegs primêre (eerste) heup- en knievervangings wat nie 
vir voorgeskrewe minimum voordele (VMV) kwalifiseer 
nie, word oorweeg. Revisieprosedures kom nie in 

aanmerking nie en skouer- en elmboogvervangings is ook nie deel 
van die program nie.

Revisies, frakture, beserings of
VMV-gewrigsvervangings
Jy moet hierdie dienste soos gewoonlik van Medihelp eis. Volg 
die normale proses om jou hospitaalopname goed te keur en jou 
VMV-toestand by Medihelp te registreer. Sorg dat jou dokters deel 
van Medihelp se aangewese VMV-spesialisnetwerk is, aangesien 
die VMV-dienste slegs ten volle betaal sal word indien dit deur 
aangewese dokters gelewer word.

Dienste wat gedek word as deel van die 
program

• Voor-narkose assessering

• Fooie gehef deur die chirurg en die chirurg se assistent

• Narkotiseursfooi

• Hospitaalverblyf

• Koste van prostese

Hoeveel beloop my bybetaling op hierdie 
dienste?

Daar is geen bybetalings nie, want ICPS hef ’n globale fooi 
wat met Medihelp onderhandel is vir al die bogenoemde 
dienste.

Is daar dienste wat ek self moet betaal?

Jou eerste konsultasie by die ICPS-dokter word uit jou beskikbare 
voordele vir konsultasies betaal. Indien jy bloedtoetse (patologie) en 
X-strale (radiologie) benodig, moet jy hierdie dienste van Medihelp 
eis uit jou beskikbare voordele vir patologie en radiologie, aangesien 
dit nie deel van die ICPS-program vorm nie. Opvolgkonsultasies by 
’n fisioterapeut nadat jy uit die hospitaal ontslaan is, moet ook uit 
jou voordele vir hierdie dienste geëis word. Indien enige van hierdie 
voordele reeds uitgeput is, sal jy self vir betaling van die dienste 
verantwoordelik wees.

Wat as daar komplikasies sou ontstaan?

Indien daar enige komplikasies tydens of direk ná afloop van die 
operasie ontstaan, sal Medihelp die koste van die behandeling daarvoor 
betaal volgens die reëls van jou voordele-opsie. Hierdie dienste vorm 
nie deel van die ICPS-program nie.

Mag ek die program by ‘n dokter van my 
keuse doen?

Indien jy besluit om die ICPS-program te doen, gaan jy van 
ICPS se verskaffers gebruik maak. Sou jy ’n ander dokter se 

dienste wou gebruik, sal jy nie die ICPS-program kan volg nie en sal
jy die gewone voordele vir heup- en knievervanging ontvang, wat 
bybetalings mag insluit.

Skakel gerus  

ons Medihelp-oproepsentrum by 086 0100 678 indien jy  
meer inligting benodig 

of besoek ICPS se webtuiste by www.icpservices.co.za


