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HULPMIDDELEN VAN DE ZORGVERZEKERING 

 

Beschrijving 

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. Iedereen die woont of 

werkt in Nederland is verplicht een basisverzekering bij een zorgverzekeraar naar keuze te 

hebben en daarvoor premie te betalen. Voor kinderen tot 18 jaar is de basisverzekering 

gratis. 

De basisverzekering vergoedt veelgebruikte geneeskundige zorg, geneesmiddelen en 

medische hulpmiddelen. 

Bekijk het overzicht over het basispakket Zvw op website van Zorginstituut Nederland. 

Daarnaast kunt u kiezen voor een aanvullende verzekering voor zorg die niet is opgenomen 

in de basisverzekering. Aanvullende verzekeringen verschillen per zorgverzekeraar. 

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. 

Zorgkosten die u maakt, betaalt u dus zelf tot de maximale hoogte van het eigen risico. U 

kunt zelf een hoger eigen risico nemen, waardoor u een lagere premie betaalt. 

Neem voor informatie over uw persoonlijke situatie contact op met uw zorgverzekeraar. 

Uw zorgverzekering regelt de hulpmiddelen die u nodig heeft voor behandeling, verpleging, 

revalidatie en verzorging. Bijvoorbeeld een verstelbaar bed of een speciale matras als u 

langdurige bedrust nodig heeft. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met uw 

zorgverzekeraar. Meer informatie over hulpmiddelen vindt u in de hulpmiddelenwijzer. 

Wat zijn de eisen aan een hulpmiddel? 

Het is in eerste instantie aan de zorgverzekeraar om te beoordelen of een (nieuw) 

hulpmiddel voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking komt. 

Ook is het aan de zorgverzekeraar om te beoordelen of een hulpmiddel bewezen effectief is. 

Stelt de zorgverzekeraar voorwaarden aan de verstrekking van een 

hulpmiddel? 

De zorgverzekeraar kan voorwaarden stellen aan het vergoeden van hulpmiddelen. 

Bijvoorbeeld dat vooraf toestemming nodig is van de zorgverzekeraar. Of dat bij de aanvraag 

van een hulpmiddel een voorschrift of toelichting nodig is van een behandelend arts. 

Afhankelijk van het soort zorgpolis kan een verzekerde: 

• zelf kiezen waar hij het hulpmiddel haalt, of 

• moet hij kiezen uit leveranciers die een contract met de zorgverzekeraar hebben 

afgesloten. 

 

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/b/basispakket-zorgverzekeringswet-zvw
https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/
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Wat wordt door de Zorgverzekeringswet mogelijk (deels) vergoed? 

De zorgverzekeraar stelt vast welke hulpmiddelen in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) 

vergoeding vanuit de Zvw. Het is mogelijk dat u een eigen bijdrage moet betalen. 

Als u thuis woont: 

Basisverzekering  

• Hulpmiddelen noodzakelijk voor:  

• Behandeling. 

• Verpleging. 

• Revalidatie. 

• Verzorging. 

• Compensatie van een zintuigelijke beperking. 

Details vindt u in het Reglement Hulpmiddelen van uw zorgverzekeraar. 

• Uitleenhulpmiddelen voor beperkte duur. 

• Verpleegkundige zorg aan huis. 

Aanvullende verzekering 

Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Details vindt u in de polis van uw 

zorgverzekeraar.  

 

Als u thuis woont met Wlz-indicatie: 

• Persoonsgebonden hulpmiddelen. 

• Hulpmiddelen bij een zintuiglijke stoornis. 

• Hulpmiddelen die zijn verbonden aan persoonlijke (medische) zorg of verzorging. 

Als u in een instelling woont: 

Verblijf in een zorginstelling; zonder behandeling:  

• Hulpmiddelen waar meerdere mensen gebruik van kunnen maken 

(outillagehulpmiddelen). 

• Hulpmiddelen die zijn gebonden aan persoonlijke (medische) zorg of verzorging. 

• Persoonsgebonden hulpmiddelen. 

• Hulpmiddelen bij een zintuiglijke stoornis. 

Verblijf in een zorginstelling; met behandeling  

• Hulpmiddelen waar meerdere mensen gebruik van kunnen maken      

(outillagehulpmiddelen). 

• Hulpmiddelen bij een zintuiglijke stoornis. 
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Eenvoudige loophulpmiddelen niet meer vergoed 

Eenvoudige loophulpmiddelen, zoals rollators, krukken en looprekken, zitten niet in het 

basispakket van de zorgverzekering. U kunt deze hulpmiddelen zelf kopen of huren. 

Bijvoorbeeld bij een thuiszorgwinkel. Het is ook mogelijk dat uw zorgverzekeraar deze 

hulpmiddelen heeft opgenomen in een aanvullende verzekering. Vraag dit na bij uw 

zorgverzekeraar. 

Kunt u deze hulpmiddelen niet zelf betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor 

bijzondere bijstand. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. 

 

Contactgegevens 

Een overzicht van alle zorgverzekeraars in Nederland vindt u op de volgende website: 
www.kiesbeter.nl. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijzondere-bijstand
http://www.kiesbeter.nl/

