Hulpmiddelen van de zorgverzekering
Omschrijving
De Zorgverzekeringswet (ZVW) regelt een verplichte basisverzekering voor zorg. Iedere
Nederlander (of hij of zij die hier loonbelasting betaalt) is verplicht zich te verzekeren voor
deze standaard verzekering. Dit wordt niet door een werkgever of uitkeringsinstantie gedaan.
Hulpmiddelen die zijn opgenomen in de Regeling zorgverzekering Hulpmiddelenzorg van de
Zorgverzekeringswet (ZVW) worden vergoed door uw zorgverzekeraar.
De volgende soorten hulpmiddelen staan in de Regeling zorgverzekering Hulpmiddelenzorg;








Hulpmiddelen die u dagelijks in huis gebruikt voor uw eigen verzorging zoals
aankleedhulpmiddelen, hoog-laag bedden en aangepaste kleding;
communicatiehulpmiddelen die u thuis gebruikt om contact te kunnen hebben met
anderen zoals aangepaste computers, hoortoestellen, spraakversterkers,
telefoonversterkers;
medische hulpmiddelen zoals injectiespuiten, verbandgaas, brillen;
orthesen zoals een halskraag en orthopedische schoenen;
prothesen zoals arm-, been, knie- en borstprothesen;
hulpmiddelen die bedoeld zijn ter compensatie van onvoldoende arm- hand- en
vingerfunctie (een robotarm, dynamische armondersteuning, een krantenhouder of
een schaarstandaard);
verplaatsingshulpmiddelen zoals taststokken, blindengeleide- en hulphonden,
krukken, rollators.

Hoe gaat u te werk
Vraag een aanvraagformulier aan bij uw zorgverzekeraar. Vraag meteen of u ook een
verwijzing van uw huisarts of specialist nodig hebt. Nadat u het formulier heeft teruggestuurd
kijkt de zorgverzekeraar of u het hulpmiddel echt nodig heeft en wat de goedkoopste
oplossing is. Het kan zijn dat u het hulpmiddel krijgt ( verstrekking in eigendom) of dat u het
te leen krijgt (verstrekking in bruikleen). U kunt het hulpmiddel uitzoeken bij een (vaak
eventueel aangewezen ) leverancier van hulpmiddelen. In de meeste gevallen zal de
leverancier de rekening voor het hulpmiddel rechtstreeks indienen bij uw zorgverzekeraar.
Zorgverzekeraars mogen zelf bepalen hoe ze te werk gaan dus ze mogen zelf besluiten of
het nodig is dat hulpmiddelen voorgeschreven zijn door artsen/specialisten en/of dat
toestemming van de zorgverzekeraar nodig is, vóórdat een hulpmiddel aangeschaft wordt.
Hoe dat in uw geval geregeld is, kunt u vinden in het verzekeringsreglement van uw eigen
zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage
Voor hulpmiddelen in bruikleen betaalt u geen eigen bijdrage. Eventueel kan een
waarborgsom in rekening worden gebracht die u (zonder rente) weer terugkrijgt als u het
hulpmiddel weer inlevert.
Voor hulpmiddelen die u in eigendom krijgt moet u in sommige gevallen een eigen bijdrage
betalen. Deze hulpmiddelen kunt u vaak alleen aanschaffen bij leveranciers die een
overeenkomst hebben met de zorgverzekeraar.
De hoogte van de eigen bijdrage kan beïnvloed worden door uw aanvullende verzekering.
Kijk dit na in polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw
zorgverzekeraar.

Veelgezocht
Aangepaste fiets
Elektrische rolstoel
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Badzitje
Leeshulpmiddelen
Looprek
Toiletstoel

Vergoeding hulpmiddelen bij kortdurend gebruik
Als u een hulpmiddel korter dan een halfjaar nodig heeft, dan kunt u de hulpmiddelen lenen,
huren of kopen bij de thuiszorgwinkels. Per 1 januari 2013 valt de uitleen van hulpmiddelen
niet meer onder de AWBZ, maar onder uw zorgverzekering. De uitleen blijft in de meeste
gevallen gratis, met uitzondering van “de lopende” hulpmiddelen zoals krukken en rollators
en looprek .Hiervoor wordt ’n kleine vergoeding gevraagd (behalve als je lid bent van Thebe
dan is het gebruik gratis).
Advies bij de aanvraag
Als men hulp nodig heeft bij het uitzoeken van de meest geschikte hulpmiddelen en
voorzieningen, dan kan men via de huisarts een verwijzing krijgen voor extramurale
ergotherapie. Meer informatie kan men vinden bij de ergotherapeut.
Geen recht op vergoeding
Als men niet in aanmerking komt voor vergoeding, zijn er nog een aantal andere
mogelijkheden. Hierover kan men informatie vinden bij hulpmiddelen.

Indicatie nodig
Nee, er is geen indicatie nodig. U dient deze hulpmiddelen aan te vragen via uw
zorgverzekeraar.

Let op
U wilt het hulpmiddel misschien alvast kopen voordat uw zorgverzekeraar 'ja' heeft gezegd.
Dat kunt u beter niet doen. U krijgt dan geen geld van uw zorgverzekeraar. Wacht met kopen
tot uw aanvraag is goedgekeurd.

Meer informatie
Uw zorgverzekeraar kan meer informatie geven over de voorwaarden voor, vergoeding van
en aanschaf van hulpmiddelen.

Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl
Locatie Etten-leur
Loket:
Bezoekadres:

Op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak binnen
lopen. Verder op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
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Locatie Zundert
Loket:
Bezoekadres:

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u
zonder afspraak binnen lopen. Verder op afspraak
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.ettenleurdoethetgewoon.nl/wijkteam voor meer informatie over het wijkteam en het
spreekuur in de wijk
www.regelhulp.nl
Leverancier
Een overzicht van alle zorgverzekeraars in Nederland vindt u bij de volgende website:
www.kiesbeter.nl
.
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