
GENEESKUNDIGE COMMISSIE 
Onder de Geneeskundige Commissie vallen: 

1. ARMULOV 

2.  Aanstellings keuringen 

3.  Herkeuringen 

4. Examens. 

 

ARMULOV ( Afbouwregeling Medische Voorzieningen Lokale Opbouw Voorzieningen ) 

ARMU: Uitzenden van patienten waarbij er geen behandelings mogelijkheden meer in Sur zijn. 

Criteria hiervoor: 1. In bezit zijn van de Sur nationaliteit 

2. Voor personen met een ander nationaliteit: Minstens 5 jaar voor de aanvraag met een 

verblijfsvergunning in Sur gevestigd zijn en de laatste 12 maanden in Sur woonachtig zijn 

3. de leeftijd van 70 jaar nog niet bereikt hebben. 

4. De aandoening is van dien aard dat zonder tijdig medisch ingrijpen verlies van het leven of 

ernstige onherstelbare schade van de viatale lischaamsfuncties kan worden verwacht. 

5. De prognose ( meer dan 50% ) moet bij behandeling in het buitenland zodanig zijn dat 

volledig herstel dan wel verbetering naar een redelijk niveau van functioneren kan worden 

verwacht. 

6. Personen komen voor dezelfde aandoening in principe slechts eenmalig in aanmerking voor 

uitzending. 

7. Nazorg en therapie van in het buitenland behandeld patienten  moet in Sur voortgezet 

kunnen worden. 

8.Niet in aanmerking komen personen met een aandoening waarbij orgaantransplantatie ( 

m.u.v. beenmerg- en niertransplantatie tot een max bedrag ) of palliatieve therapie of 

revalidatie nodig is. 

 

Om in aanmerking te kunnen komen voor een behandeling in het buitenland dient er een 

ARMULOV- formulier ingevuld te worden door de behandelende specialisten. Formulieren 

worden met een brief van de specialist gehaald bij het SZF kantoor afdeling Medische Dienst. 

De benodigheden bij zo een aanvraag treft u als bijlage . 

 



LOV: Het aanbieden van delen van de topmedische zorg lokaal middels; 

1. Faciliteiten ( Instrumentarium, hulpmiddelen enz ) t.b.v. nader te specificeren delen van 

de topmedische zorg in Sur. 

2. Deskundigheidsvordering middels missies van gastspecialisten uit het buitenland. 

3. Deskundigheidsvordering middels training van het eigen zorgverlenersbestand. 

 

Onder hulpmiddelen valt de kunstgewrichten( KNIE-en HEUPKUNSTGEWRICHT). Bij deze 

komen de volgende personen in aanmerking:  

a. In het bezit zijn van de Sur nationaliteit. 

b. Leeftijd van 75 jaar nog niet bereikt hebben. 

c. SZF verplicht verzekerd zijn ( Ambtenaren en gepensioneerden ) 

d. Slechts 2x kom je in aanmerking voor een kunstgewricht 

e. Een eigen inbreng van 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


