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Reglement Hulpmiddelen 2017
Het Reglement Hulpmiddelen is een uitwerking van artikel 20 van deel II (Prestatiewijze en dekking) van de
Overeenkomst Basisverzekering en maakt deel uit van de polisvoorwaarden. Dat artikel regelt de aanspraken op
vergoeding van de kosten van hulpmiddelen.
De overheid bepaalt de omvang van deze aanspraken, dat wil zeggen dat de overheid bepaalt welke hulpmiddelenzorg
voor vergoeding in aanmerking komt en bij welke medische indicaties.
De kosten van normaal gebruik van een hulpmiddel zijn - tenzij hierna anders bepaald - voor uw eigen rekening. Onder
deze kosten vallen onder meer kosten van energiegebruik (waaronder batterijen). Gedekt zijn wel de kosten van het
gebruiksklaar afleveren van het hulpmiddel zoals hierna in deel I is aangegeven.
Het Reglement is als volgt opgebouwd:
I.
Algemene bepalingen
Hier vindt u een toelichting op de aanspraken en procedures en uitleg van begrippen.
II.
Overzicht hulpmiddelen
Dit deel bevat een artikelsgewijs overzicht van de categorieën hulpmiddelen, met zo nodig een toelichting. Welke
hulpmiddelen onder iedere categorie vallen, vindt u in deel III.
III. Nadere voorwaarden per hulpmiddel
Onder verwijzing naar de artikelen in deel II vindt u in een overzichtelijke tabel alle hulpmiddelen die onder de
aanspraak vallen, nadere voorwaarden, gebruikstermijnen en maximale vergoedingen of wettelijke eigen
bijdragen.
IV. Bijlagen:
1.
Stomamateriaal
2.
Diabetesmateriaal

I.

Algemene bepalingen

Hulpmiddelenzorg omvat de vergoeding van kosten van aanschaf, vervanging, correctie of herstel van de in dit
reglement vermelde medische hulpmiddelen. Hulpmiddelen worden gebruiksklaar afgeleverd. Dat wil zeggen dat de
hulpmiddelen, als dat van toepassing is, worden afgeleverd inclusief eenmalig batterijen of oplaadapparatuur en
instructie voor het gebruik van het hulpmiddel.
Voor de aanschaf van hulpmiddelen kunt u terecht bij:
1.
een leverancier met wie de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt over kwaliteit en de
toestemmingsprocedure. Als u over een medische indicatie beschikt, beoordeelt de leverancier uw aanvraag en
declareert de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. In de tabel in deel III staat per hulpmiddel aangegeven
of de zorgverzekeraar afspraken met leveranciers heeft gemaakt;
2.
een leverancier naar eigen keuze. U moet dan in de meeste gevallen toestemming vooraf hebben gekregen van
de zorgverzekeraar. Informatie over de aanvraag en toestemming vindt u hieronder. De zorgverzekeraar vergoedt
de kosten volgens artikel 1 van deel II (Prestatiewijze en dekking) van de Overeenkomst Basisverzekering. Als u
vooraf wilt weten wat de zorgverzekeraar maximaal vergoedt, kunt u dat bij uw aanvraag aangeven
Bruikleen
Hulpmiddelen die daarvoor uit het oogpunt van doelmatige zorgverlening redelijkerwijs in aanmerking komen, verstrekt
de zorgverzekeraar in bruikleen. Dit houdt in dat het hulpmiddel eigendom is van de zorgverzekeraar of de leverancier
en u het kunt gebruiken zolang u erop bent aangewezen. U bent verplicht de zorgverzekeraar direct te informeren als u
het hulpmiddel niet meer gebruikt. De kosten van aanschaf en reparatie van een hulpmiddel in bruikleen verstrekt,
vallen niet onder het eigen risico. Bijbehorende verbruiksartikelen en gebruikskosten vallen wel onder het eigen risico.
Als de zorgverzekeraar een hulpmiddel in bruikleen verstrekt is dit aangegeven in de tabel van deel III.
Bij bruikleen worden ook vergoed de kosten van vervoer van het hulpmiddel naar en van uw woning, van het
regelmatig onderhoud en van de voor gebruik, ontsmetting en reiniging van de apparatuur nodige chemicaliën.
Als u geen gebruik wilt maken van bruikleenverstrekking door de zorgverzekeraar, kunt u aanspraak maken op
vergoeding van de kosten van een door u zelf aangeschaft hulpmiddel. De zorgverzekeraar vergoedt dan maximaal het
in Nederland geldende marktconforme bedrag, zoals vermeld in artikel 1, lid 2 van deel II (Prestatiewijze en dekking).
Daarbij gaat de zorgverzekeraar uit van de meest eenvoudige uitvoering van het hulpmiddel. Op de vergoeding van
een zelf aangeschaft hulpmiddel houdt de zorgverzekeraar wel eigen risico in. Als u vergoeding op deze basis wilt,
dient u dit aan te geven op uw aanvraag bij de afdeling Machtigingen. U krijgt dan ook vooraf duidelijkheid over de
maximale vergoeding.
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Toestemming
Voor vergoeding van de kosten van aanschaf, verstrekking, vervanging, correctie of herstel van een hulpmiddel moet u
in veel gevallen vooraf toestemming hebben gekregen van de afdeling Machtigingen van de zorgverzekeraar. Als u het
hulpmiddel aanschaft bij een leverancier met wie de zorgverzekeraar afspraken over de beoordeling heeft gemaakt,
dan is die voorafgaande toestemming van de zorgverzekeraar niet nodig zolang wordt voldaan aan de richtlijn voor
gebruiksduur en verbruiksvolume. De leverancier beoordeelt de aanvraag en zal u informeren als aan die richtlijn niet
(meer) wordt voldaan.
In de tabel in deel III kunt u vinden voor welke hulpmiddelen u vooraf toestemming moet aanvragen. Ook is
aangegeven of de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt met leveranciers over de beoordeling. Bij het
PNO Service Center kunt u navragen welke leveranciers dit zijn voor het hulpmiddel dat u nodig heeft.
Bij toestemming kan de zorgverzekeraar het verbruiksvolume bepalen dat maximaal wordt vergoed. Van dit volume
kan, na voorafgaande toestemming van de zorgverzekeraar, op medische indicatie worden afgeweken.
Als u (uit privacy-overwegingen) het voorschrift niet aan de leverancier wilt aanbieden, kunt u het rechtstreeks naar de
zorgverzekeraar sturen, ter attentie van de medisch adviseur. Deze beoordeelt de aanvraag dan.
Eerste verstrekking
Een eerste verstrekking is de eerste keer dat u een hulpmiddel geleverd krijgt, binnen de periode waarop u erop bent
aangewezen.
Adequaat hulpmiddel
Er bestaat aanspraak op vergoeding van de kosten of verstrekking in bruikleen van een te allen tijde adequaat
functionerend hulpmiddel. Als dit niet meer het geval is, kunt u een aanvraag indienen voor herstel of vervanging.
Voor een aantal hulpmiddelen hanteert de zorgverzekeraar richtlijnen voor de gebruikstermijn. Vervanging binnen de
termijn is mogelijk als uit de aanvraag blijkt dat het hulpmiddel - in uw situatie - niet meer adequaat functioneert. Voor
een aanvraag voor vervanging gelden dan de eisen als bij aanvraag voor de eerste verstrekking, tenzij anders
aangegeven in de tabel in deel III.
Schade en verlies
U moet een hulpmiddel zorgvuldig gebruiken, onderhouden en beheren. Als door roekeloosheid schade ontstaat aan
het hulpmiddel of als daardoor sprake is van verlies, en in de tabel van deel III een minimale gebruiksduur is
opgenomen, bestaat geen aanspraak op vervanging, wijziging of herstel van het hulpmiddel binnen die termijn. Dit
geldt ook voor de kosten van het opnieuw installeren van software of hardware na vastlopen.
Reserve-exemplaar
De afdeling Machtigingen van de zorgverzekeraar kan toestemming geven voor het - al dan niet gelijktijdig verstrekken van een reserve-exemplaar. Uit de aanvraag moet blijken dat u zonder hulpmiddel ernstig belemmerd
wordt in uw normale bezigheden en dat u het hulpmiddel geruime tijd mist door noodzakelijk onderhoud of reparatie.
Confectie-uitvoering of maatwerk
Aanspraak op vergoeding van een individueel aangemeten hulpmiddel bestaat als uit een schriftelijke toelichting blijkt
dat een confectie-uitvoering niet doelmatig is.
Wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding
Voor een aantal hulpmiddelen geldt een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding. Dit is vermeld in de tabel in
deel III. De wettelijke eigen bijdrage is verschuldigd aan de leverancier.
Andere dan genoemde hulpmiddelen
Als u naar redelijkheid aangewezen bent op een hulpmiddel dat wel binnen de omschrijving van het betreffende artikel
in deel II past, maar niet met name is genoemd in de tabel van deel III, kan in afwijking van de opsomming een ander
hulpmiddel worden verstrekt.
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II. Overzicht hulpmiddelen
Hieronder volgt een opsomming van de verschillende categorieën hulpmiddelen, met zo nodig een toelichting. Achter
elk artikelnummer kunt u in de tabel in deel III vinden welke hulpmiddelen precies onder de categorie vallen.
Artikel 1

Uitwendige hulpmiddelen voor volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen
van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan. Dit zijn:
1. hulpmiddelen ter gehele of gedeeltelijke vervanging van:

de onderste en bovenste extremiteiten. Als het gaat om hulpmiddelen met een
energievoorziening, vergoedt de zorgverzekeraar ook de oplaadinrichting en batterijen;

de mamma;

de stembanden, voor zover deze hulpmiddelen niet vallen onder geneeskundige zorg zoals
medisch specialisten die plegen te bieden. In dat geval vallen de kosten onder de DBC die door
de medisch specialist of het ziekenhuis in rekening wordt gebracht;

het haar als sprake is van gehele of gedeeltelijke kaalhoofdigheid als gevolg van een medische
aandoening of behandeling van medische aard;
2. hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging of bedekking van:

de oogbol;

het gelaat.
De zorgverzekeraar vergoedt geen kosten van:

complexe hulp- en aanzetstukken die zeer specifiek zijn voor het werk of het beoefenen van een
hobby ;

een beha, plakstrips of hechtpleisters bij een mammaprothese.

Artikel 2

Uitwendige hulpmiddelen voor het - geheel of gedeeltelijk - opheffen van gevolgen van stoornissen in de
functie van het ademhalingsstelsel.
De zorgverzekeraar vergoedt ook de stoffen die met deze hulpmiddelen worden toegediend, als dit zijn:

zuurstof;

stoffen die gecertificeerd zijn als medisch hulpmiddel in de zin van de Wet op de medische
hulpmiddelen.
Voor stroomkosten van de zuurstofapparatuur vergoedt de zorgverzekeraar € 0,06 per geregistreerd
gebruiksuur. De leverancier van de zuurstofapparatuur registreert de gebruiksuren. Deze vergoeding valt
onder uw eigen risico.
Geen aanspraak bestaat op:

apparatuur voor chronische ademhalingsondersteuning;

apparatuur uitsluitend ingezet voor vermindering van snurken.

Artikel 3

Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem. Dit zijn:
1. hulpmiddelen voor correctie van gestoorde functies van het bewegingssysteem, aan beweging
verwante functies of anatomische eigenschappen van structuren verwant aan beweging. De
zorgverzekeraar vergoedt de kosten als de hulpmiddelen worden gebruikt bij een ernstige
aandoening en u er permanent en niet uitsluitend bij sporten op bent aangewezen;
2. Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het;
 lopen;
 gebruiken van hand en arm;
 veranderen en handhaven lichaamshouding;
 zich wassen en zorgdragen voor de toiletgang;
 gebruik van communicatieapparatuur.
Kosten van hulpmiddelen voor verzorging en verpleging op bed worden niet vergoed volgens dit artikel,
maar volgens artikel 9 van dit Reglement.
In het geval van rolstoelen, drempelhulpen, transferhulpmiddelen en hulpmiddelen voor het zich wassen
en zorgdragen voor de toiletgang gaat het om zorg voor een beperkte of onzekere duur. Als richtlijn
houdt de zorgverzekeraar hiervoor een termijn van 26 weken aan, maar van deze termijn kan worden
afgeweken als de individuele situatie hiertoe aanleiding geeft. Wanneer u langdurig op het hulpmiddel
aangewezen bent, vindt de verstrekking plaats vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Een aanvraag daarvoor kunt u doen bij de gemeente waarin u staat ingeschreven.
De zorgverzekeraar vergoedt geen kosten van

hulpmiddelen die een compensatie bieden voor beperkingen bij het uitvoeren van huishoudelijke
taken, zoals bijvoorbeeld aangepast keukengerei;

eenvoudige hulpmiddelen te gebruiken bij beperkingen bij het eten en drinken;
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aan functiebeperkingen aangepaste stoelen, waarbij de aanpassing uitsluitend een sta-op-systeem
betreft;
redressiehelmen;
eenvoudige hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen in het lopen zoals, elleboogkrukken,
loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators en serveerwagens.

ADL-honden (ADL staat voor algemene dagelijkse levensverrichtingen) zijn speciaal hiervoor opgeleide
honden die een substantiële bijdrage leveren aan uw mobiliteit en algemene of huishoudelijke dagelijkse
levensverrichtingen als u ten gevolge van een blijvende ernstige lichamelijke functiebeperking
aangewezen bent op die bijdrage. ADL-honden worden in bruikleen verstrekt en blijven eigendom van
het betrokken opleidingsinstituut voor ADL-honden. De zorgverzekeraar verstrekt per kwartaal een
tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van de ADL-hond van maximaal € 260,-. Dit bedrag
ontvangt u in de maand volgend op het kwartaal waarop de vergoeding betrekking heeft. Zoals vermeld
in deel I valt deze tegemoetkoming wel onder uw eigen risico.
Artikel 4

Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie. Dit zijn:
1. hulpmiddelen voor correctie van stoornissen in de visuele functie van het oog en van functies van
aan het oog verwante structuren. Geen aanspraak bestaat op:
 brillenglazen of filterglazen voor verzekerden vanaf de leeftijd van 18 jaar, en
 brilmontuur voor brillenglazen of filterglazen;
2. hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen:
 in het lezen, schrijven of gebruik van telecommunicatieapparatuur;
 bij het om obstakels heenlopen of bij de oriëntatie.
Geen aanspraak bestaat op eenvoudige hulpmiddelen voor lezen en schrijven (zoals bijvoorbeeld
de eenvoudige handloep).
De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van lenzen alleen als:
a. de stoornis het gevolg is van een medische aandoening of een trauma, waarbij lenzen tot een
grotere verbetering in de functies gezichtsscherpte of kwaliteit van de visus leiden dan
brillenglazen, of
b. de verzekerde jonger is dan 18 jaar en sprake is van pathologische myopie met een
refractieafwijking van ten minste 6 dioptrieën.
Als u jonger bent dan 18 jaar vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van brillenglazen en filterglazen
alleen als:
 sprake is van een indicatie voor lenzen zoals hierboven genoemd, maar het dragen van lenzen niet
de voorkeur heeft, of
 u aan een of beide ogen geopereerd bent vanwege een lensafwijking, of
 u lijdt aan zuivere accommodatieve esotropie.
Blindengeleidehonden zijn speciaal hiervoor opgeleide honden die een substantiële bijdrage leveren aan
uw mobiliteit of oriëntatie in het maatschappelijk verkeer als u blind bent of zo slechtziend dat u hierop
bent aangewezen. Blindengeleidehonden worden in bruikleen verstrekt en blijven eigendom van het
betrokken opleidingsinstituut voor blindengeleidehonden.
De zorgverzekeraar verstrekt per kwartaal een tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van de
blindengeleidehond van maximaal € 260,-. Dit bedrag ontvangt u in de maand volgend op het kwartaal
waarop de vergoeding betrekking heeft. Zoals vermeld in deel I valt deze tegemoetkoming wel onder uw
eigen risico.

Artikel 5

Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie. Dit zijn:
1. hulpmiddelen voor correctie van stoornissen in de hoorfunctie als sprake is van een revalideerbaar
oor met ten minste een verlies van 35 dB (verkregen door het gehoorverlies bij frequenties van
1000, 2000, en 4000 Hz te middelen) of ernstig oorsuizen;
2. hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen in het luisteren of beperkingen in het gebruik van
communicatieapparatuur, als de hulpmiddelen als bedoeld onder 1 hiervoor onvoldoende
verbetering bieden of als deze hulpmiddelen in de plaats komen voor de hulpmiddelen als bedoeld
onder 1.
De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van de hulpmiddelen bedoeld onder 1 ook als sprake is van een
bijzondere individuele zorgvraag.
Er bestaat in principe geen aanspraak op vergoeding van kosten of verstrekking in bruikleen als het
hulpmiddel alleen dient voor gebruik op de werkplek of als onderwijsvoorziening. Uitzondering hierop
vormen bepaalde persoonlijke hulpmiddelen om de werkplek voor een slechthorende aan te passen. De
zorgverzekeraar vergoedt persoonlijke hulpmiddelen in de vorm van aanvullende apparatuur (eventueel
meeneembaar naar een volgende werkgever of naar huis), waarbij sprake is van connectiviteit
(draadloze signaaloverdracht) met een hoortoestel of trilmechanisme als deze onderdeel vormen van
een volledige hooroplossing voor de werkplek. Alle andere middelen om de werkplek voor een
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slechthorende aan te passen (zoals verbetering van de akoestiek door geluiddempende materialen)
worden niet vergoed.
De zorgverzekeraar vergoedt onder de hulpmiddelenzorg geen kosten van deels implanteerbare
hoorhulpmiddelen. Deze kosten vallen onder de medisch-specialistische zorg (artikel 6 van deel II van
de Overeenkomst Basisverzekering).
De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van de hulpmiddelen alleen als de diagnostiek en
indicatiestelling worden uitgevoerd en de behandeling wordt verleend volgens het actuele Hoorprotocol
en indicatieformat 2017 van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Dit protocol beschrijft de activiteiten van
de audicien en geeft aan welke gegevens minimaal moeten worden vastgelegd en hoe dat moet
gebeuren. Als een hoortoestel (een deel van) de oplossingsrichting blijkt te zijn wordt volgens de normen
van het Keuzeprotocol ZN de complexiteit bepaald van het hoortoestel dat als adequaat wordt
beschouwd. Beide protocollen kunt u aanvragen bij het PNO Service Center of raadplegen op
www.pnozorg.nl/polisvoorwaarden.
Als u 18 jaar of ouder bent, geldt voor hoorhulpmiddelen bedoeld onder 1 een wettelijke eigen bijdrage
ter hoogte van 25% van de aanschafkosten van het hulpmiddel. Daarbij gaat de zorgverzekeraar uit van
de aanschafkosten van een adequaat functionerend hulpmiddel in de meest eenvoudige uitvoering.
Signaalhonden zijn speciaal hiervoor opgeleide honden die assisteren in de mobiliteit en algemene
dagelijks levensverrichtingen door het signaleren van omgevingsgeluiden als u volledig doof bent en u
aangewezen bent op die bijdrage. Signaalhonden worden in bruikleen verstrekt en blijven eigendom van
het betrokken opleidingsinstituut voor signaalhonden. De zorgverzekeraar verstrekt per kwartaal een
tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van de signaalhond van maximaal € 260,-. Dit bedrag
ontvangt u in de maand volgend op het kwartaal waarop de vergoeding betrekking heeft. Zoals vermeld
in deel I valt deze tegemoetkoming wel onder uw eigen risico.
Artikel 6

Hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid.
De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van de hulpmiddelen ter behandeling van stoornissen in de
functies van de huid alleen als sprake is van:
 een complexe wond of een hoog risico daarop, of
 een chronische huidaandoening, of
 ernstige littekens die gepaard gaan met een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of verminking.
Onder een complexe wond verstaat de zorgverzekeraar een wond met een verstoorde
genezingstendens ten gevolge van pathofysiologische factoren. Daarbij kunnen van invloed zijn:
 psychosociale verstoringen;
 onvoldoende kennis en/of vaardigheden ten aanzien van adequate wondzorg bij professionals;
 onvoldoende inbedding van adequate wondzorg in een zorginstelling.
In geval van allergeenvrij schoeisel, vergoedt de zorgverzekeraar alleen kosten van volledig individueel
vervaardigd allergeenvrij schoeisel voor zover u redelijkerwijs niet kunt volstaan met confectieschoenen.
Niet lichaamsgebonden hulpmiddelen ter behandeling en preventie van decubitus worden niet vergoed
volgens dit artikel. Als zij dienen voor het veranderen en handhaven van lichaamshouding vergoedt de
zorgverzekeraar deze hulpmiddelen op grond van artikel 3 van dit Reglement. Antidecubitusbedden, matrassen en -overtrekken vergoedt de zorgverzekeraar op grond van artikel 9 van dit reglement.
De zorgverzekeraar vergoedt geen kosten van:
 zelfzorgmiddelen, waaronder begrepen verbandmiddelen voor kortdurend gebruik en bij
ongecompliceerde wonden;
 inlegzolen;
 smeerbare middelen, tenzij sprake is van behandeling van een complexe wond of ernstig litteken.

Artikel 7

Uitwendige hulpmiddelen met al dan niet inwendige onderdelen te gebruiken bij stoornissen in de
functies gerelateerd aan urinelozing en defecatie.
De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van incontinentie absorptiematerialen alleen:
 als u 3 of 4 jaar oud bent en lijdt aan een niet-fysiologische vorm van incontinentie;
 als u 5 jaar of ouder bent en geen sprake is van kortdurende incontinentie of van enuresis nocturna
(nachtelijk bedplassen).
Geen aanspraak bestaat op vergoeding van:
 schoonmaakmiddelen en geurmiddelen;
 huidbeschermende middelen anders dan bij stomapatiënten, voor zover deze niet vallen onder de
dekking van de farmaceutische zorg (deel II, artikel 19 van de Overeenkomst Basisverzekering);
 kleding, met uitzondering van netbroekjes;
 plaswekkers voor de behandeling van enuresis nocturna (nachtelijk bedplassen);
 beschermende onderleggers, tenzij sprake is van een bijzondere individuele zorgvraag.
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Artikel 8

Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden uitsluitend voor verzekerden jonger dan 21 jaar:
pessaria en koperhoudende spiraaltjes.

Artikel 9

Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed. Dit zijn:
1. bedden in speciale uitvoering met inbegrip van daarvoor bestemde matrassen;
2. antidecubitusbedden, -matrassen en -overtrekken ter behandeling en preventie van decubitus;
3. dekenbogen, bedhekken, bedrugsteunen en bedtafels;
4. bedgalgen en hulpmiddelen voor het zelfstandig in en uit bed komen;
5. glij- en rollakens;
6. bedverkorters, -verlengers en -verhogers;
7. ondersteken;
8. bedbeschermende onderleggers, als het verlies van bloed of exsudaat dusdanige hygiënische
problemen oplevert dat deze slechts door gebruik van een bedbeschermende onderlegger kunnen
worden ondervangen;
9. infuusstandaarden.
De zorgverzekeraar vergoedt deze hulpmiddelen alleen als u een indicatie heeft voor verpleging of
verzorging op bed of als het gebruik daarvan strekt tot behoud van uw zelfredzaamheid.
De zorgverzekeraar vergoedt een bed in speciale uitvoering alleen als sprake is van volledige ADL-zorg
op bed of een combinatie van gedeeltelijke ADL-zorg op bed en verpleegkundige of verzorgende
handelingen op bed op meerdere momenten gedurende de dag. ADL staat voor algemene dagelijkse
levensverrichtingen. Onder ADL-zorg wordt verstaan wassen en aan- en uitkleden. Voorbeelden van
verpleegkundige handelingen zijn onder andere wondverzorging en katheteriseren; bij verzorgende
handelingen moet onder andere gedacht worden aan het gebruik van incontinentiemateriaal. Vage
klachten of rugpijnklachten van al dan niet bekende aard vormen geen indicatie voor een aangepast bed
of matras.

Artikel 10

Injectiespuiten of injectiepennen en toebehoren, als sprake is van een aandoening die een langdurig
gebruik van deze middelen noodzakelijk maakt, met uitzondering van gebruik bij behandeling van
diabetes.
De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van injectiespuiten of injectiepennen in een aan een handicap
aangepaste uitvoering alleen als u als gevolg van een ernstige motorische handicap of verminderd
gezichtsvermogen redelijkerwijs niet kunt volstaan met een injectiespuit of injectiepen in niet-aangepaste
uitvoering.

Artikel 11

Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen
bij het transport van bloed en het functieverlies van lymfevaten bij het transport van lymfe.
De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van therapeutische elastische kousen vanaf drukklasse 2.
Geen aanspraak bestaat op vergoeding van elastische kousen bij nabehandeling van het verwijderen
van spataderen.

Artikel 12

Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de
bloedsuikerspiegel.
De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van apparatuur voor het zelf afnemen van bloed en een
bloedglucose-testmeter in een aan een handicap aangepaste uitvoering, als u redelijkerwijs niet kunt
volstaan met een hulpmiddel in niet-aangepaste uitvoering.

Artikel 13

Draagbare, uitwendige infuuspompen met toebehoren als sprake is van continue parenterale toediening
in de thuissituatie van een geneesmiddel dat valt onder de dekking van de farmaceutische zorg,
omschreven in deel II artikel 19 van de Overeenkomst Basisverzekering, met uitzondering van insuline.

Artikel 14

Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn. Deze hulpmiddelen zijn bedoeld
om (verergering van) letsel als gevolg van terugkerende niet behandelbare acute stoornissen in het
primaire bewustzijn te voorkomen.
De zorgverzekeraar vergoedt de kappen ter bescherming van de schedel als sprake is van een
schedeldefect of een dreigend schedeldefect in verband met frequente evenwichts- of
bewustzijnsstoornissen.
De zorgverzekeraar vergoedt een saturatiemeter en ketonensticks niet op grond van dit artikel, maar als
medisch-specialistische zorg zoals omschreven in artikel 6 van deel II van de Overeenkomst
Basisverzekering.
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De zorgverzekeraar vergoedt geen kosten van:
 detectie- en alarmeringsapparatuur (niet zijnde een saturatiemeter);
 epilepsiehonden.

Artikel 15

Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding. Dit zijn:
 niet-klinisch ingebrachte sondes met toebehoren;
 uitwendige voedingspompen met toebehoren;
 uitwendige toebehoren benodigd bij de toediening van parenterale voeding.
Kosten van voeding, geneesmiddelen en verbandmiddelen worden niet vergoed volgens dit artikel.

Artikel 16

Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken.
Geen aanspraak bestaat op hulpmiddelen voor correctie van de vloeiendheid van het spreken
(stotteren).

Artikel 17

Hulpmiddelen voor communicatie, informatie en signalering:
 opname- en voorleesapparatuur, zijnde daisy-spelers of daisy-programmatuur voor uitbehandelde
dyslectici;
 signaleringsapparatuur en een alarmeringssysteem, zijnde; persoonlijke alarmeringsapparatuur
voor lichamelijk gehandicapten. Deze apparatuur bestaat uit een draagbare, draadloze
noodschakelaar waarmee in noodsituaties door een telefoonkiesautomaat hulp kan worden
ingeroepen.
De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van persoonlijke alarmeringsapparatuur voor lichamelijk
gehandicapten als:
 voor u noodzaak bestaat in geval van nood onmiddellijk medische of technische hulp van buitenaf
in te roepen;
 u gedurende langere tijd op uzelf aangewezen bent;
 u niet in staat bent om in een noodsituatie de telefoon zelfstandig te bedienen.
De kosten van abonnementen worden niet vergoed.

Artikel 18

Uitwendige elektrostimulators met toebehoren tegen chronische pijn.
Uit de schriftelijke toelichting van de behandelend arts of specialist moet blijken dat u met goed resultaat
een proefbehandeling heeft doorlopen.

Artikel 19

Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van het hematologisch systeem.
Hieronder vallen ook toebehoren, zoals bij de apparatuur behorende teststrips, een vingerpriksysteem
met lancetten of vloeistof voor de kwaliteitscontrole. Deze toebehoren vallen wel onder uw eigen risico.

Artikel 20

In geval van thuisdialyse vergoedt de zorgverzekeraar kosten van dialyse-apparatuur, inclusief
toebehoren, controle en onderhoud, als medisch-specialistische zorg zoals beschreven in artikel 11 van
deel II van de Overeenkomst Basisverzekering. De kosten maken onderdeel uit van het DBCzorgproduct dat het ziekenhuis of dialysecentrum in rekening brengt.
Naast het DBC-zorgproduct vergoedt de zorgverzekeraar als hulpmiddelenzorg ook:
1. de kosten voor redelijkerwijs te verrichten aanpassingen in en aan de woning en het herstel in de
oorspronkelijke staat, als andere wettelijke regelingen daarin niet voorzien;
2. vergoeding van overige redelijke kosten die rechtstreeks met de thuisdialyse samenhangen, als
andere wettelijke regelingen daarin niet voorzien.
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III. Nadere voorwaarden per hulpmiddel
Hulpmiddel

Voorschrift

Toestemming
vooraf nodig

1

Prothese bovenste extremiteiten

Medisch specialist

ja

Afspraken
leverancier
voor
beoordeling
nee

1

Prothese onderste extremiteiten

Medisch specialist

ja

1

Prothesekoker

1

Myo prothese

Schriftelijke toelichting
medisch specialist
Schriftelijke toelichting
medisch specialist

1

Stompkousen

1
1

1

Stem/spraak prothese (evt. met
stomabeschermer)
Pruik

Art.

1

Richtlijn minimale
gebruiksduur of
maximaal volume

Eigen bijdrage of
maximale
vergoeding

Bruikleen of
eigendom

3 jaar

-

Eigendom

nee

3 jaar

-

Eigendom

ja

nee

3 jaar

-

Eigendom

ja

nee

5 jaar

-

Eigendom

Behandelend arts

nee

-

-

Eigendom

Liners

Medisch specialist

ja

nee

Maximaal 4 stuks
per aflevering
-

-

Eigendom

Mammaprothese

Behandelend arts of
gespecialiseerd
verpleegkundige
Medisch specialist

nee

-

1 jaar

-

Eigendom

nee

-

-

-

Eigendom

Behandelend
arts/oncologie
verpleegkundige
Behandelend oogarts

ja

ja

1 jaar

Max. € 419,50

Eigendom

nee

-

-

-

Eigendom

1

Oogprothese, scleraschalen en
scleralenzen

1

Prothese gelaat, neus of oorschelp

Medisch specialist

ja

nee

-

-

Eigendom

2

Voorzetkamers met toebehoren als
genoemd in artikel 2

Behandelend arts/
longverpleegkundige

nee

-

-

-

Eigendom

2

Zuurstof apparatuur of –
concentratoren met toebehoren als
genoemd in artikel 2
Vernevelaars met toebehoren als
genoemd in artikel 2

Behandelend arts

ja

ja

-

-

Bruikleen

Behandelend arts/
longverpleegkundige

ja

ja

-

-

Bruikleen

Apparatuur voor positieve
uitademingsdruk

Longarts of kinderarts

nee

-

-

-

Eigendom

2

2
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Art.

Hulpmiddel

Voorschrift

Toestemming
vooraf nodig

2

M.R.A. ter behandeling van
Obstructief Slaap Apnoe Syndroom
(OSAS)
Apparatuur ter behandeling van
Obstructief Slaap Apnoe Syndroom
(OSAS) anders dan M.R.A.
M.R.A. ter behandeling van
Obstructief Slaap Apnoe Syndroom
(OSAS)
Apparatuur ter behandeling van
Obstructief Slaap Apnoe Syndroom
(OSAS) anders dan M.R.A.
Vernevelaars met toebehoren als
genoemd in artikel 2

Longarts of KNO-arts

ja

Afspraken
leverancier
voor
beoordeling
ja

Longarts, KNO-arts of
neuroloog

ja

Longarts of KNO-arts

2
3

Apparatuur voor positieve
uitademingsdruk
Slijmuitzuigapparatuur
Trachea canule
Stomabeschermer voor trachea
canule
Longvibrator
Corset

3

Orthopedische beugelapparatuur

3

3

Spalk-, redressie- of correctieapparatuur met uitzondering van de
knie-orthese en redressiehelm
Knie-orthese

3

3

2

2

2

2

2
2
2
2

Richtlijn minimale
gebruiksduur of
maximaal volume

Eigen bijdrage of
maximale
vergoeding

Bruikleen of
eigendom

5 jaar

-

Eigendom

ja

5 jaar

-

Bruikleen

ja

ja

5 jaar

-

Eigendom

Longarts, KNO-arts of
neuroloog

ja

ja

5 jaar

-

Bruikleen

Behandelend arts/
longverpleegkundige

ja

ja

-

-

Bruikleen

Longarts of kinderarts

nee

-

-

-

Eigendom

Medisch specialist
Medisch specialist
Medisch specialist

nee
nee
nee

-

-

-

Bruikleen
Eigendom
Eigendom

nee
ja

ja

2 jaar

-

Eigendom
Eigendom

ja

ja

2 jaar

-

Eigendom

ja

ja

2 jaar

-

Eigendom

ja

ja

2 jaar

-

Eigendom

(Semi-)orthopedische schoenen

Behandelend arts
Medisch specialist
Bij vervanging:
Behandelend arts
Medisch specialist
Bij vervanging:
Behandelend arts
Medisch specialist
Bij vervanging:
Behandelend arts
Medisch specialist
Bij vervanging:
Behandelend arts
Medisch specialist

ja

ja

Behandelend arts
Medisch specialist

ja
ja

ja
ja

EB € 135
EB € 67,50
EB € 135
-

Eigendom

Wisselpaar
Orthopedische binnenschoenen

15 mnd (≥ 16 jr.)
6 mnd (< 16 jr.)
1x p. 3 jr. (≥ 16 jr.)
-
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Hulpmiddel

Voorschrift

Toestemming
vooraf nodig

Medisch specialist

ja

Medisch specialist met
toelichting

ja

3

Orthopedische voorzieningen aan
confectieschoenen
Hulpmiddelen ter compensatie van
onvoldoende arm-, hand- en
vingerfunctie
Robotmanipulator

Afspraken
leverancier
voor
beoordeling
ja

3
3
3
3
3
3
3
3

Eetapparaten
Rolstoelen
Drempelhulpen
Transferplank, draaischijf
Tillift
Luchtring
Gipssteun
Trippelstoel

3

Loopwagen of loopfiets

3

ADL-honden

3

Stabeugel, dynamische zit- of
ligorthese

3
3

Antidecubitus zitkussen
Aan functiebeperking aangepaste
tafels

3

Aan functiebeperking aangepaste
stoel
Losse toiletverhoger

Revalidatie-arts +
schriftelijk advies
ergotherapeut
Behandelend arts
Behandelend arts
Behandelend arts
Behandelend arts
Behandelend arts
Behandelend arts
Behandelend arts
Beh. arts + schriftelijk
advies ergotherapeut
Beh. arts + schriftelijk
advies ergotherapeut
Med. ind.stelling
ergotherapeut
Praktische ind.stelling
opleidingsinstituut ADLhonden
Medisch specialist
Bij vervanging:
Behandelend arts
Behandelend arts
Behandelend arts +
schriftelijke verklaring
ergotherapeut
Behandelend arts +
schriftelijke verklaring
ergotherapeut
Behandelend arts

Badplank
Losse douche-stoel
Losse toiletstoel

Behandelend arts
Behandelend arts
Behandelend arts

Art.
3
3

3
3
3
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Richtlijn minimale
gebruiksduur of
maximaal volume

Eigen bijdrage of
maximale
vergoeding

Bruikleen of
eigendom

Max. 4 x per jaar

-

Eigendom

nee

-

-

Bruikleen

ja

nee

5 jaar

-

Bruikleen

ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja

nee
nee

-

-

-

-

Bruikleen
Bruikleen
Bruikleen
Bruikleen
Bruikleen
Bruikleen
Bruikleen
Bruikleen

ja

nee

-

-

Bruikleen

ja

nee

-

Bruikleen

ja

nee

-

-

Bruikleen

ja
ja

nee
nee

-

-

Bruikleen
Bruikleen

ja

nee

-

-

Bruikleen

nee

-

-

-

Bruikleen

nee
nee
nee

-

--

-

Bruikleen
Bruikleen
Bruikleen

12

Hulpmiddel

Voorschrift

Toestemming
vooraf nodig

Apparatuur voor
omgevingsbediening
Aangepaste apparatuur voor
bediening van computers (bijv.
oogbediening of hoofdbediening)
Bladomslagapparatuur
Daisyspeler of daisyprogrammatuur
voor motorisch gehandicapten
Hulpmiddelen voor het kiezen van
telefoonnummers voor motorisch
gehandicapten
Telefoonhoornhouders

Behandelend arts

ja

Afspraken
leverancier
voor
beoordeling
nee

Behandelend arts

ja

Behandelend arts
Behandelend arts

Richtlijn minimale
gebruiksduur of
maximaal volume

Eigen bijdrage of
maximale
vergoeding

Bruikleen of
eigendom

-

-

Bruikleen

nee

-

-

Bruikleen

ja
ja

nee
nee

5 jaar

-

Bruikleen
Eigendom

Behandelend arts

ja

nee

-

-

Bruikleen

Behandelend arts

ja

nee

-

-

Behandelend arts

ja

nee

-

-

4

Aangepaste telefoons via
omgevingsbesturing
Lenzen

≤ € 250 : eigendom
> € 250 : bruikleen
Bruikleen

Oogarts

ja

ja

-

Eigendom

4

Brillenglazen/filterglazen

Oogarts

ja

ja

-

4

Bijzondere optische hulpmiddelen

Oogarts of regionaal
instituut voor blinden en
slechtzienden

ja

nee

-

EB € 56 per lens bij
lens met gebruiksduur
> 1 jaar
EB € 112 per
kalenderjaar bij
lenzen met
gebruiksduur < 1 jaar
EB € 56 per
kalenderjaar bij
correctie van 1 oog
met lens met
gebruiksduur < 1 jaar
EB € 56 per glas tot
maximaal € 112 per
kalenderjaar
-

4
4

Beeldschermloep
Tactielleesapparatuur met
toebehoren
Computerprogrammatuur voor
grootlettersystemen voor visueel
gehandicapten

Medisch specialist
Medisch specialist

ja
ja

nee
nee

-

-

Bruikleen
Bruikleen

Behandelend arts

ja

nee

-

-

Bruikleen

Art.
3
3

3
3
3

3
3

4
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Hulpmiddel

Voorschrift

Toestemming
vooraf nodig

Behandelend arts

ja

Behandelend arts

ja

Behandelend arts

4

Invoer- en uitvoerapparatuur,
benodigde programmatuur,
noodzakelijke upgrades en
gebruiksinstructie voor visueel
gehandicapten
Spraaksoftware voor mobiele
telefoons
Memorecorders voor visueel
gehandicapten
Daisyspeler of daisyprogrammatuur
voor visueel gehandicapten
Voorleesapparatuur voor
zwartdrukinformatie voor visueel
gehandicapten
Voorleesapparatuur voor TVondertiteling
Blindentaststok

Afspraken
leverancier
voor
beoordeling
nee

4

Blindengeleidehonden

5

Hoortoestel

5

Oorstukjes

Art.
4

4
4
4
4

4

Richtlijn minimale
gebruiksduur of
maximaal volume

Eigen bijdrage of
maximale
vergoeding

Bruikleen of
eigendom

-

-

Bruikleen

nee

-

-

Bruikleen

ja

nee

-

-

Eigendom

Behandelend arts

ja

nee

5 jaar

-

Eigendom

Behandelend arts

ja

nee

-

-

Eigendom

Behandelend arts

ja

nee

-

-

Eigendom

Behandelend arts

nee

-

3 jaar

-

Eigendom

Med. ind.stelling
regionaal instituut blinden
en slechtzienden
Praktische ind.stelling
opleidingsinstituut
blindengeleide-honden
KNO-arts of audiologisch
centrum
Bij ouderdomsslechthorendheid: ook
huisarts
KNO-arts of audiologisch
centrum

ja

nee

-

-

Bruikleen

ja

ja

5 jaar

EB ≥ 18 jr.: 25% van
aanschafkosten.
EB < 18 jr.: geen

Eigendom

ja

ja

24 mnd (≥ 16 jr.)
6 mnd (< 16 jr.)

EB ≥ 18 jr.: 25% van
aanschafkosten.
EB < 18 jr.: geen

Eigendom
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Hulpmiddel

Voorschrift

5

Tinnitusmaskeerder

KNO-arts of audiologisch
centrum

ja

Afspraken
leverancier
voor
beoordeling
ja

5

Eenvoudige luisterhulpmiddelen

ja

ja

5

Ringleiding, FM-apparatuur of
infraroodapparatuur
Teksttelefoon voor auditief
gehandicapten
Software voor teksttelefonie

KNO-arts of audiologisch
centrum
KNO-arts of audiologisch
centrum
KNO-arts of audiologisch
centrum
KNO-arts of audiologisch
centrum
KNO-arts of audiologisch
centrum
KNO-arts of audiologisch
centrum
Medisch specialist of
audiologisch centrum
Medische ind.stelling
ergotherapeut
Praktische ind.stelling
opleidingsinstituut
signaalhonden
Behandelend arts of
gespecialiseerd
verpleegkundige
Oogarts

ja

Art.

5
5
5

5

Beeldtelefoon voor auditief
gehandicapten
Wek- en waarschuwing tbv auditief
gehandicapten
Solo apparatuur met toebehoren

5

Signaalhonden

6

Verbandmiddelen

6

6

Bandagelenzen zonder
visuscorrigerende werking
Fabrieksmatig vervaardigde
verbandschoenen
(confectieverbandschoenen)
Individueel vervaardigde
Allergeenvrije schoenen
Wisselpaar
Hielbeschermer bij decubitus

7

Urine-opvang zakken

5

6

6

Richtlijn minimale
gebruiksduur of
maximaal volume

Eigen bijdrage of
maximale
vergoeding

5 jaar

Eigendom

-

EB ≥ 18 jr.: 25% van
aanschafkosten.
EB < 18 jr.: geen
-

ja

5 jaar

-

Eigendom

ja

ja

-

-

Bruikleen

ja

ja

-

-

Bruikleen

ja

ja

-

-

Bruikleen

ja

ja

-

-

Eigendom

ja

ja

-

-

Eigendom

ja

nee

-

-

Bruikleen

ja

ja

-

-

Eigendom

ja

ja

-

-

Eigendom

Behandelend arts of spec
verpleegkundige

nee

-

-

-

Eigendom

Dermatoloog

ja

ja

ja

ja

EB € 135
EB € 67,50
EB € 135
-

Eigendom

Behandelend arts of
spec. verpleegkundige
Beh. arts of gespec.
stoma-/incontinentieverpleegkundige

15 mnd (≥ 16 jr.)
6 mnd (< 16 jr.)
1x p. 3 jr. (≥ 16 jr.)
-

ja

ja

-

-

Eigendom
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Toestemming
vooraf nodig

Bruikleen of
eigendom

Eigendom

Eigendom

15

Hulpmiddel

Voorschrift

7

Katheters

ja

7

Spoelapparatuur (anaal)

ja

7

Stoma materiaal

7

Incontinentie absorptie materiaal en
wasbaar incontinentiemateriaal

8
8

Pessaria
Koperhoudende spiraaltjes
Bedden in speciale uitvoering incl.
matras
Antidecubitus bedden, matrassen
en overtrekken ter behandeling en
preventie van decubitus
Dekenbogen, bedhekken,
bedrugsteunen, bedgalgen,
papegaaien en portalen
Infuusstandaard
Bedtafels
Glij- en rollakens
Bedverkorters, bedverlengers,
bedverhogers
Ondersteek
Bedbeschermende onderleggers

Beh. arts of gespec.
stoma-/continentieverpleegkundige
Beh. arts of gespec.
stoma-/continentieverpleegkundige
Beh. arts of gespec.
stoma-/continentieverpleegkundige
Beh. arts of gespec.
stoma-/incontinentieverpleegkundige
Geen
Geen
Behandelend arts

Afspraken
leverancier
voor
beoordeling
ja

Art.

9
9

9

9
9
9
9
9
9
10

Injectiespuiten of injectiepennen
met toebehoren

Richtlijn minimale
gebruiksduur of
maximaal volume

Eigen bijdrage of
maximale
vergoeding

Bruikleen of
eigendom

-

-

Eigendom

ja

-

-

Eigendom

ja

ja

Zie bijlage 1

-

Eigendom

ja

ja

-

Eigendom

nee
nee
ja

ja

-

-

Eigendom
Eigendom
Bruikleen

Behandelend arts

ja

nee

-

-

Bruikleen

Behandelend arts

nee

-

-

-

Bruikleen

Behandelend arts
Behandelend arts
Behandelend arts
Behandelend arts

nee
nee
nee
nee

-

-

-

Bruikleen
Bruikleen
Bruikleen
Bruikleen

Behandelend arts
Behandelend arts

nee
nee

-

-

-

Bruikleen
Eigendom

Behandelend arts

ja

ja

-

-

Eigendom
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Toestemming
vooraf nodig

16

Art.
11

Hulpmiddel

Voorschrift

Toestemming
vooraf nodig

Therapeutische elastische kousen

Behandelend arts

ja

Afspraken
leverancier
voor
beoordeling
ja

Richtlijn minimale
gebruiksduur of
maximaal volume

Eigen bijdrage of
maximale
vergoeding

Bruikleen of
eigendom

Eerste aanschaf:
1 kous of 1 paar
kousen

-

Eigendom

-

Eigendom

Na 3 maanden:
2 kousen of 2 paar
kousen

11
11
11

12

Eenvoudige aantrekhulp of
uittrekhulp of combinatie hiervan
Ortho-mate
Compressie-apparatuur

Behandelend arts

ja

ja

Na 12 maanden
2 kousen of 2 paar
kousen
1 jaar

Behandelend arts
Beh. arts + rapportage en
behandelplan
fysiotherapeut
Beh. arts of diabetes
verpleegkundige
Beh. arts of diabetes
verpleegkundige
Beh. arts of diabetes
verpleegkundige
Beh. arts of diabetes
verpleegkundige
Beh. arts of diabetes
verpleegkundige
Schriftelijke toelichting
medisch specialist of
diabetes verpleegkundige
Beh. Medisch specialist
Behandelend arts

ja
ja

ja
nee

-

-

Bruikleen
Bruikleen

ja

ja

2 jaar

-

Eigendom

ja

ja

Zie bijlage 2

-

Eigendom

ja

ja

3 jaar

-

Eigendom

ja

ja

Zie bijlage 2

-

Eigendom

ja

ja

Zie bijlage 2

-

Eigendom

ja

ja

4 jaar

-

Eigendom

ja
ja

ja
ja

-

-

Bruikleen
Eigendom

ja
ja
ja

ja
ja
ja

-

-

Eigendom
Eigendom
Bruikleen

ja

nee

-

-

Bruikleen

ja

nee

-

-

Bruikleen

12

Bloedafname apparatuur bij
diabetes
Lancetten bij bloedafname
apparatuur bij diabetes
Bloedglucosemeter

12

Teststrips

12

Insulinepen

12

Insulinepomp met toebehoren

13
14
15
15
15

Infuuspompen met toebehoren
Kappen ter bescherming van de
schedel
Voedingssonde
Toebehoren bij parenterale voeding
Voedingspompen

16

Spraakvervangende hulpmiddelen

Behandelend arts
Behandelend arts
Behandelend arts of
diëtist
Behandelend arts

16

Teksttelefoon

Behandelend arts

12
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Art.
17
17
18

19
19
20
20

Hulpmiddel

Voorschrift

Daisyspeler of daisyprogrammatuur
voor uitbehandelde dyslectici
Persoonlijke alarmering tbv
lichamelijk gehandicapten
Uitwendige electrostimulator met
de daarbij behorende
verbruiksartikelen
Zelfmeetapparatuur voor
bloedstollingstijden
Toebehoren bij zelfmeetapparatuur
Woningaanpassing bij thuisdialyse
Stroomkosten bij thuisdialyse

Verklaring orthopedagoog
of GZ-psycholoog
Behandelend arts

ja

Afspraken
leverancier
voor
beoordeling
nee

ja

Behandelend arts of
medisch specialist

Richtlijn minimale
gebruiksduur of
maximaal volume

Eigen bijdrage of
maximale
vergoeding

Bruikleen of
eigendom

5 jaar

-

Eigendom

nee

-

-

Bruikleen

ja

ja

-

-

Eigendom

Behandelend arts

ja

ja

-

-

Eigendom

Behandelend arts
Behandelend arts
Behandelend arts

ja
ja
ja

ja
nee
nee

-

-

Eigendom
Eigendom
Eigendom
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IV. Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen

Bijlage 1 Maximale volumes stomamateriaal
Colostoma
Stomapluggen
Ileostoma
Urostoma
Continentstoma
Irrigatie

Tweedelig
Eendelig
Eendelig
Tweedelig
Tweedelig
Eendelig
Tweedelig
Eendelig
Afdekpleisters en
katheters
Spoelsets
Spoelpomp

maximaal 4 plakken per week / maximaal 4 zakjes per dag
maximaal 4 zakjes per dag
maximaal 4 pluggen per dag
maximaal 1 plak en 4 pluggen per dag
maximaal 4 plakken per week / maximaal 2 zakjes per dag
maximaal 2 zakjes per dag
maximaal 4 plakken per week / maximaal 2 zakjes per dag
maximaal 2 zakjes per dag
2 tot 6 per dag afhankelijk van voorschrift
eerste jaar max. 2 spoelsets, daarna max 1 per jaar
max 1 spoelapp. per jaar
max 1 irrigatiesleeve per dag en na elke spoelbeurt max 2
stomapleisters of colostomiezakjes

Van deze aantallen kan op medische indicatie, opgesteld door een arts of gespecialiseerd
stomaverpleegkundige, worden afgeweken.

Bijlage 2 Diabetesmateriaal
Teststrips/lancetten:
1. Voor diabeten die nagenoeg uitbehandeld zijn met orale bloedsuikerverlagende middelen en waarbij
behandeling met insuline wordt overwogen, worden op voorschrift van de behandelend arts 50
teststrips/lancetten verstrekt, zonodig te verhogen tot 100.
2. Voor diabeten die 1-2 maal per dag een insuline-injectie nodig hebben: maximaal 100
teststrips/lancetten per 3 maanden.
3. Voor diabeten die 3 of meer insuline-injecties per dag nodig hebben: maximaal 400 teststrips/lancetten
per 3 maanden.
4. Bij gebruik van een insulinepomp: maximaal 400 teststrips/lancetten per 3 maanden.
5. Voor moeilijk instelbare diabeten en voor diabeten jonger dan 18 jaar kan toestemming gegeven worden
voor meer dan 400 teststrips/lancetten per 3 maanden.
Insulinepennen:
De zorgverzekeraar vergoedt eens per 3 jaar een insulinepen: 1 insulinepen per insulinesoort en 1 reservepen
bij het eerste gebruik
Van deze aantallen kan op medische indicatie, opgesteld door een arts of gespecialiseerd
diabetesverpleegkundige worden afgeweken.
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