
Achmea reglement
Hulpmiddelen 2008

Ingaande 1 januari 2008



2



3

Indeling:

Artikel 1 Algemeen                                                                                                                             Pagina 4
 1.1  Reikwijdte   4

 1.2  Definities   4

Artikel 2  Begripsbepalingen   5

Artikel 3 Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden   6

   3.1  Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet    6

   3.2  Borstprothesen   6

   3.3  Gelaatsprothesen   7

   3.4  Oogprothesen   7

   3.5  Orthesen voor romp, arm, been, voet, hoofd of hals   7

   3.6  Gezichtshulpmiddelen   8

   3.7  Gehoorhulpmiddelen   8

   3.8  Verzorgingsmiddelen   8

   3.9  Pessaria en spiraaltjes 10

 3.10  Hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen 10

 3.11  Pruiken 11

 3.12  Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren 11

 3.13  Hulpmiddelen bij oedeem 11

 3.14  Hulpmiddelen bij diabetes 11

 3.15  Apparatuur voor positieve uitademingsdruk 12

 3.16  Draagbare uitwendige infuuspompen met toebehoren 12

 3.17  Schoenvoorzieningen, niet zijnde orthesen 12

 3.18  Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding 13

 3.19  Allergeenvrije en stofdichte hoezen 13

 3.20  Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering 13

 3.21  Zuurstofapparatuur of zuurstofconcentrator met toebehoren 14

 3.22  Longvibrators 15

 3.23  Vernevelaar met toebehoren 15

 3.24  Beeldschermloepen 15

 3.25  Uitwendige elektrostimulator tegen chronische pijn (TENS-apparatuur) met toebehoren   15

 3.26  Hulpmiddelen voor continue positieve luchtdruk tijdens het ademen (CPAP) 15

 3.27  Solo-apparatuur met toebehoren 15

 3.28  Tactiel-leesapparatuur met toebehoren 16

 3.29   Vervanging van een hoortoestel dat kan worden aangesloten op een te implanteren  16 

beengeleider (BAHA-hoortoestel)

 3.30  Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden 16

 3.31  Inrichtingselementen van woningen 16

 3.32  Geleidehonden 17

 3.33  Hulpmiddelen ter compensatie van onvoldoende arm-, hand- en vinger-functie 17

 3.34  Thuisdialyse-apparatuur 17

 3.35  Verbandmiddelen 17

Artikel 4 Experiment Persoonsgebonden Budget Visueel Gehandicapten 18



Artikel 1 Algemeen:

1.1 Reikwijdte
Het Achmea reglement Hulpmiddelen 2008 is van toepassing voor:

•  Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V.,  

statutair gevestigd te Utrecht,  

voor de: Beter Af Polis (combinatiepolis), Beter Af Restitutie 

Polis (restitutiepolis) en Principe Polis DVZ (combinatiepolis);

•  Groene Land PWZ Achmea Zorgverzekeringen N.V.,  

statutair gevestigd te Utrecht,  

voor de: Beter Af Polis (combinatiepolis) en  

Beter Af Restitutie Polis (restitutiepolis);

•  Interpolis Zorgverzekeringen N.V.,  

statutair gevestigd te Utrecht,  

voor de: Zorg Actief Polis (combinatiepolis);

•  Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V.,  

statutair gevestigd te Utrecht,  

voor het: Zorgplan (combinatiepolis);

•  FBTO Zorgverzekeringen N.V,  

statutair gevestigd te Utrecht,  

voor de: Ziektenkostenverzekering (restitutiepolis);

•  OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V.,  

statutair gevestigd te Utrecht,  

voor de: OZF Zorgpolis (combinatiepolis); 

•  Achmea Zorgverzekeringen N.V., 

statutair gevestigd te Noordwijk.

Hierna te noemen: de Achmea Zorgverzekeraars.

1.2 Definities:

1.2.1  Regeling:

De Regeling Zorgverzekering, § 1.4 Hulpmiddelenzorg, verder 

uitgewerkt in artikel 2.6, zoals gepubliceerd in de Staatscourant 

2005 nr.171, d.d. 05-09-2005.

1.2.2  Reglement:

Het Achmea reglement Hulpmiddelen 2008, is een nadere 

uitwerking van de Regeling Zorgverzekering. De wetgever heeft 

in het algemeen bepaald welke (medische) hulpmiddelen onder 

welke voorwaarden en bij welke medische indicaties op grond 

van de Zorgverzekeringswet voor levering, dan wel vergoeding 

in aanmerking komen. 

De Achmea Zorgverzekeraars hebben hun nadere voorwaarden 

vastgesteld in dit reglement. Dit reglement geldt als bijlage bij  

de bij 1.1 genoemde polisvoorwaarden.

De verzekerde heeft recht op levering of vergoeding van aanschaf, 

of het, daar waar genoemd, in bruikleen verstrekken, van de in 

dit reglement genoemde hulpmiddelen. De medische indicaties 

zijn opgenomen in de Regeling zorgverzekering en de daarbij 

behorende bijlagen.

1.2.3  Aanschaf hulpmiddel bij een gecontracteerde leverancier:

Indien de verzekerde een hulpmiddel nodig heeft, heeft de 

verzekerde de keuze uit leveranciers waarmee Achmea voor dit 

doel een overeenkomst heeft gesloten. 

De gecontracteerde leverancier declareert de nota rechtstreeks 

bij de Achmea Zorgverzekeraar.

1.2.4  Aanschaf hulpmiddel bij een niet-gecontracteerde 

leverancier:

Indien de verzekerde een hulpmiddel, dat wij in eigendom 

verstrekken, wil betrekken bij een niet door ons gecontracteerde 

leverancier, dan heeft de verzekerde recht op een vergoeding 

van 90% van het gemiddeld gecontracteerd tarief. 

Indien de verzekerde gebruik maakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan dient de verzekerde de nota zelf bij Achmea te 

declareren. 

1.2.5  Bijzondere bepalingen bij aanschaf hulpmiddel bij een 

niet-gecontracteerde leverancier:

–   Bij de nota dient de verzekerde altijd de aanvraag van de 

bevoegde voorschrijver (zie artikel 3) en/of de machtiging 

afgegeven door de Achmea Zorgverzekeraars bij te voegen. 

–   De Achmea Zorgverzekeraar zal zowel de aanvraag, als het 

hulpmiddel toetsen aan het reglement Hulpmiddelen om te 

bepalen of het door de verzekerde aangeschafte hulpmiddel 

in aanmerking komt voor vergoeding. 

–   De aanschaf van een hulpmiddel heeft altijd betrekking op 

een nieuw aan te schaffen hulpmiddel. Gebruikte of tweede-

hands hulpmiddelen komen niet in aanmerking voor 

vergoeding. 

–   Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient het 

hulpmiddel minimaal aan de CE-markering te voldoen, met 

uitzondering van de hulpmiddelen voor éénmalig gebruik. 

Voor rollatoren geldt dat de rollator van het GQ-keurmerk, 

TÚV-keurmerk of een daaraan gelijkgesteld keurmerk is 

voorzien.

–   Bij mammaprothesen, pro- en orthesen, orthopedische 

schoenen en therapeutisch elastische kousen vindt enkel een 

vergoeding plaats als de niet door Achmea gecontracteerde 

leverancier voldoet aan de richtlijnen van de Stichting 

Erkenningsregeling Medisch Hulpmiddelenbedrijf (S.E.M.H.).

–   Bij vervanging van een hulpmiddel dient de verzekerde altijd 

gemotiveerd aan te geven waarom het huidige hulpmiddel 

niet meer adequaat is. Deze motivatie dient de verzekerde 

tezamen met uw aanvraag en nota bij ons in te dienen.

–   De maximaal te declareren hoeveelheden per nota voor 

incontinentie-, stoma- en diabetesmaterialen mogen niet 

meer bedragen dan de hoeveelheden benodigd voor 

respectievelijk 1 maand (incontinentie) en 2 maanden 

(stoma- en diabetesmaterialen).

1.2.6  Eigen bijdrage verzekerde:

In de Regeling zorgverzekering is aangegeven voor welke 

hulpmiddelen een eigen bijdrage is verschuldigd. In artikel 3 

van dit reglement is opgenomen hoe de inning van de eigen 

bijdrage van het betreffende hulpmiddel is geregeld. 

Tevens wordt hierin o.a. aangegeven wat de maximale vergoeding 

is en de hoogte van de besparingsbijdrage per hulpmiddel. 
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1.2.7  Kosten voor normaal gebruik:

Kosten voor normaal gebruik komen voor eigen rekening van 

verzekerde. Bijvoorbeeld: Doppen bij krukken, kosten van 

energiegebruik, onderhoud, schoonmaakmiddelen en  

batterijen e.d. 

 

1.2.8  Keuze voor eigendom of bruikleen:

De Achmea Zorgverzekeraars hebben bepaald welke hulp- 

middelen uit het oogpunt van doelmatige zorgverlening, in 

bruikleen verstrekt dan wel in eigendom geleverd worden. Dit is 

in artikel 3 van dit reglement bij het betreffende hulpmiddel 

opgenomen. Bij een naturaverstrekking kunnen bruikleenhulp-

middelen uit het oogpunt van doelmatigheid meerdere malen 

worden ingezet. Indien een verzekerde gebruik maakt van een 

niet-gecontracteerde leverancier is dit niet mogelijk. 

Hiermee zal bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding 

rekening gehouden worden. Informatie over de hoogte van 

deze vergoeding kunt u bij ons opvragen.

1.2.9  Aflevering in eigendom of verstrekking in bruikleen van 

een hulpmiddel en/of vervanging:

De verzekerde is gehouden het hem in eigendom geleverde of 

in bruikleen verstrekte hulpmiddel goed te verzorgen. Indien 

door toerekenbare onachtzaamheid van de verzekerde schade 

aan het hulpmiddel ontstaat vóórdat de gebruikstermijn voor 

dit hulpmiddel is verstreken, kunnen de kosten voor vervanging, 

wijziging of herstel van het hulpmiddel toegerekend worden 

aan de verzekerde.

 

1.2.10  Retournering hulpmiddel in bruikleen:

De verzekerde is gehouden het hem in bruikleen verstrekte 

hulpmiddel na afloop van het gebruik, of bij overgang naar een 

andere zorgverzekeraar, te retourneren. Verzekerde dient 

hiervoor rechtstreeks contact op te nemen met de leverancier 

van het hulpmiddel of de zorgverzekeraar. Indien het hulpmid-

del niet binnen een redelijke termijn wordt geretourneerd, zal 

dit kunnen leiden tot een terugvordering die gebaseerd is op de 

restwaarde van het hulpmiddel.

1.2.11  Experiment Persoonsgebonden Budget visueel  

gehandicapten:

Vanaf 1 januari 2007 kunnen verzekerden met een visuele 

handicap gebruik maken van het experiment Persoonsgebonden 

budget visueel gehandicapten. In dit reglement is het nader 

uitgewerkt in artikel 4. 

Artikel 2 Begripsbepalingen:

• Aanvraag
  Een aanvraag is een, door of namens de verzekerde, schriftelijk 

verzoek voor verkrijging van een hulpmiddel. Bij de aanvraag 

dient een door de daartoe in artikel 3 genoemde voorschrijver 

terzake doende medische motivatie voor het hulpmiddel te 

worden bijgeleverd, die toetsbaar is aan de Regeling Zorg- 

verzekering en aan het Achmea reglement Hulpmiddelen. 

• Aanvrager
 Diegene die het hulpmiddel aanvraagt.

• Behandelend arts
  Een behandelend huisarts, verpleeghuisarts of een behandelend 

medisch specialist, wiens hulp de verzekerde ingevolge  

de Zorgverzekeringswet en / of AWBZ heeft ingeroepen,  

in relatie tot het voorgeschreven hulpmiddel.

• Ergotherapeut
  Een ergotherapeut, die voldoet aan de eisen als vermeld in 

het zogenoemde ‘Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, 

mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut’.

• Fysiotherapeut
  Een fysiotherapeut, die als zodanig geregistreerd staat 

conform de voorwaarden, als bedoeld in artikel 3 van de  

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.

• Gecontracteerde leverancier 
  De rechtspersoon die met inachtneming van het bepaalde in 

een overeenkomst hulpmiddelen verschaft en hiertoe een 

overeenkomst is aangegaan met de Achmea Zorgverzekeraars.

• Herstel
  Het terugbrengen van een hulpmiddel in de oorspronkelijke 

staat.

• Huisarts
  Een arts die is ingeschreven in het door de huisarts, verpleeg-

huisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie 

Commissie (HVRC) ingesteld register van erkende huisartsen 

van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot  

bevordering der Geneeskunst. 

• Logopedist
  Een logopedist, die voldoet aan de eisen als vermeld in het 

zogenoemde ’Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, 

mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut’. 

• Machtiging
  Een machtiging is een schriftelijke toestemming van de 

zorgverzekeraar aan verzekerde en/of leverancier voor een 

aangevraagd hulpmiddel en indien van toepassing gebruiks-

periode en maximale hoeveelheid.
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• Medisch-specialist
  Een arts, die is ingeschreven in het door de Medisch Specialisten 

Registratie Commissie (MSRC) ingesteld Specialistenregister van 

de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering 

der Geneeskunst. Het voorgeschreven hulpmiddel dient in 

relatie te staan met het specialisme van de arts. 

• Niet-gecontracteerde leverancier:
  De rechtspersoon die geen overeenkomst is aangegaan met 

de Achmea Zorgverzekeraars voor levering van bepaalde 

hulpmiddelen. De niet-gecontracteerde leverancier dient  

te voldoen aan het bepaalde in artikel 1.2.5.

• Oefentherapeut
  Een oefentherapeut die voldoet aan de eisen als vermeld in 

het zogenoemde ’Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, 

mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut’.

• Reparatie
  Het repareren van een defect hulpmiddel door de  

(gecontracteerde) leverancier.

• Toestemming 
  De Achmea Zorgverzekeraars hebben voor een aantal 

hulpmiddelen gecontracteerde leveranciers gemachtigd om, 

als de aanvraag voldoet aan de afgesproken protocollen,  

het hulpmiddel af te leveren. In dat geval wordt geacht 

toestemming te zijn verleend door de zorgverzekeraar voor 

levering van het hulpmiddel. Als de verzekerde gebruik 

maakt van een niet-gecontracteerde leverancier, dan verleent 

de zorgverzekeraar deze toestemming na beoordeling van  

de aanvraag.

• Vervanging
  Het vervangen van een hulpmiddel door een hulpmiddel met 

dezelfde functionaliteit (eventueel in andere uitvoering) bij 

niet meer doelmatig functioneren van het oude hulpmiddel.

• Voorschrijver
 Diegene die bevoegd is het hulpmiddel voor te schrijven.

Artikel 3 Overzicht hulpmiddelen en  
nadere voorwaarden:

De hulpmiddelen staan benoemd in artikel 2.6, lid 1 van de 

regeling. Onderstaand wordt per hulpmiddel aangegeven:

1.  onder welk artikel in de regeling het hulpmiddel valt en in 

welk artikel de levering van het hulpmiddel verder wordt 

uitgewerkt;

2. of het hulpmiddel in bruikleen of eigendom wordt verstrekt;

3.  voor welke hulpmiddelen een aanvraag of een machtiging 

vereist is;

4. wat de te volgen procedure is;

5. welke voorschrijver het hulpmiddel mag voorschrijven;

6.  wanneer tot vervanging of herstel van het hulpmiddel mag 

worden overgegaan;

7. op welke wijze de inning van de eigen bijdrage is geregeld.

 

3.1 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet: 
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1a, verder uitgewerkt in 

artikel 2.8.

Bruikleen/eigendom : eigendom.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar 

gedaan. 

Voorschrijver :  medisch specialist (orthopedisch chirurg 

of revalidatiearts).

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.2 Borstprothesen:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1b, verder uitgewerkt in 

artikel 2.9.

Bruikleen/eigendom : eigendom.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan. 

Voorschrijver : behandelend arts.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.
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Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.3 Gelaatsprothesen:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1c, verder uitgewerkt in 

artikel 2.10.

Bruikleen/eigendom : eigendom.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver : behandelend medisch specialist.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.4 Oogprothesen en scleralenzen:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1d, verder uitgewerkt in 

artikel 2.11.

Bruikleen/eigendom : eigendom.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door de gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver : oogarts.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.5.1 Orthesen voor romp, arm, been, voet, hoofd of hals, 
met uitzondering van orthopedisch schoeisel en ortho-
pedisch schoenvoorzieningen aan confectieschoenen:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1e, verder uitgewerkt in 

artikel 2.12.

Bruikleen/eigendom : eigendom.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver :  behandelend medisch specialist  

(o.a. orthopedisch chirurg, revalidatiearts 

of reumatoloog).

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier. Deze 

beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing. 

3.5.2 Orthese; orthopedisch maatschoeisel alsmede 
orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1e, verder uitgewerkt in 

artikel 2.12.

Bruikleen/eigendom : eigendom.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan. 

Voorschrijver : behandelend arts.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier. 

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage :  door leverancier.  

•   Verschuldigde eigen bijdrage voor 

een verzekerde ouder dan 16 jaar:  

€ 115,00 per paar. 

	 	•   Verschuldigde eigen bijdrage voor een 

verzekerde jonger dan 16 jaar:  

€ 57,50 per paar. 
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3.6 Gezichtshulpmiddelen:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1f, verder uitgewerkt in 

artikel 2.13.

Bruikleen/eigendom :  eigendom of bruikleen (afhankelijk van 

het specifieke hulpmiddel).

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door de gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan. 

Voorschrijver : behandelend arts.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing. 

3.7.1 Gehoorhulpmiddelen met uitzondering van 
ringleiding, infrarood en fm-apparatuur:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1g, verder uitgewerkt in 

artikel 2.14.

Bruikleen/eigendom : eigendom. 

Aanvraag/machtiging : ja, plus audiogram.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan. 

Voorschrijver : KNO-arts of audioloog. 

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Echter bij vervanging 

binnen 5 jaar na vorige levering en bij 

reparaties hoger dan € 140,- en indien 

men gebruik maakt van een niet-gecon-

tracteerde leverancier, vindt de beoorde-

ling van de aanvraag altijd plaats door 

de Achmea Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage :  door leverancier. Maximale vergoeding 

hoortoestel:

   •   Eerste aanschaf hoortoestel of vorig 

hoortoestel is korter dan 6 jaar 

geleden aangeschaft: € 476,00;

   •   Vorig hoortoestel is tussen de 6 en 7 

jaar geleden aangeschaft: € 566,50;

   •   Vorig hoortoestel is 7 jaar of langer 

geleden aangeschaft: € 657,50.

3.7.2 Gehoorhulpmiddel; ringleiding/infrarood/ 
fm-apparatuur:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1g, verder uitgewerkt in 

artikel 2.14.

Bruikleen/eigendom : eigendom.

Aanvraag/machtiging : ja, plus audiogram.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver : KNO-arts of audioloog.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing. 

3.8.1 Verzorgingsmiddelen; urine-opvangzakken met de 
noodzakelijke hulpstukken ter bevestiging aan het been 
of bed:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1h, verder uitgewerkt in 

artikel 2.15.

Bruikleen/eigendom : eigendom.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver :  behandelend arts of incontinentie- 

verpleegkundige. 

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.
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3.8.2 Verzorgingsmiddelen; stomamaterialen:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1h, verder uitgewerkt in 

artikel 2.15.

Bruikleen/eigendom : eigendom.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver :  behandelend arts of stomaverpleeg-

kundige. 

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.8.3 Verzorgingsmiddelen; stompkousen:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1h, verder uitgewerkt in 

artikel 2.15.

Bruikleen/eigendom : eigendom.

Aanvraag/machtiging : nee.

Procedure :  hulpmiddel is toegestaan bij gebruik van 

een prothese. 

Voorschrijver : geen.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de leverancier. Deze beoordeelt nut 

en noodzaak van vervanging/herstel. 

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.8.4 Verzorgingsmiddelen; catheters en toebehoren:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1h, verder uitgewerkt in 

artikel 2.15. 

Bruikleen/eigendom : eigendom.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver : behandelend arts. 

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de  Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.8.5 Verzorgingsmiddelen; incontinentie-absorptie-
materialen:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1h, verder uitgewerkt in 

artikel 2.15.

Bruikleen/eigendom : eigendom.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver :  behandelend arts, incontinentie- 

verpleegkundige of oefentherapeut.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing. 

3.8.6 Verzorgingsmiddelen; spoelapparatuur voor 
anaalspoelen:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1h, verder uitgewerkt in 

artikel 2.15.

Bruikleen/eigendom : eigendom.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar 

gedaan.

Voorschrijver :  behandelend arts of stomaverpleeg- 

kundige.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de  Achmea 

Zorgverzekeraar. 

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.
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3.8.7 Verzorgingsmiddelen; slijmuitzuigapparatuur:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1h, verder uitgewerkt in 

artikel 2.15.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver : behandelend arts.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar. 

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.9 Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden 
(pessaria en spiralen):
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1i, verder uitgewerkt in 

artikel 2.16.

Bruikleen/eigendom : eigendom.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier/apotheker gedaan. Als er 

gebruik gemaakt wordt van een niet- 

gecontracteerde leverancier/apotheker 

dan wordt de beoordeling door de 

Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver : behandelend arts.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier/

apotheker. Deze beoordeelt nut en 

noodzaak van vervanging/herstel. Indien 

gebruik wordt gemaakt van een niet-  

gecontracteerde leverancier/apotheker 

vindt de beoordeling van de aanvraag 

plaats door de Achmea Zorgverzekeraar. 

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.10.1 Hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen, met 
uitzondering van stoelen voorzien van een trippelfunctie 
en loopfietsen:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1j, verder uitgewerkt in 

artikel 2.17.

Bruikleen/eigendom : eigendom.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan. 

Voorschrijver : behandelend arts, ergo- of fysiotherapeut.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier. Deze 

beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.10.2 Hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen: 
stoelen voorzien van een trippelfunctie en loopfietsen:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1j, verder uitgewerkt in 

artikel 2.17.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan. 

Voorschrijver : behandelend arts of ergotherapeut. 

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.
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3.11 Pruiken:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1k, verder uitgewerkt in 

artikel 2.18.

Bruikleen/eigendom : eigendom.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver :  behandelend arts of oncologieverpleeg-

kundige.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage :  door leverancier. Maximale vergoeding: 

€ 264,50 per pruik.

3.12 Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1l, verder uitgewerkt in 

artikel 2.19.

Bruikleen/eigendom : eigendom. 

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan. 

Beoordeling is afhankelijk van de 

gebruikte medicatie. Deze moet 

langdurig toegediend worden.

Voorschrijver :  behandelend arts of diabetesverpleeg-

kundige.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.13 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:
Artikel Regeling : artikel 2.6, lid 1m.

Toelichting :  zowel therapeutisch elastische kousen 

(inclusief toebehoren zoals aan- en/of 

uittrekhulpen) en lymfe-pressapparatuur.

Bruikleen/eigendom :  eigendom of bruikleen (afhankelijk van 

het hulpmiddel).

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  therapeutisch elastische kousen en 

toebehoren: beoordeling wordt door 

gecontracteerde leverancier gedaan.  

Als er gebruik gemaakt wordt van een 

niet-gecontracteerde leverancier dan 

wordt de beoordeling door de Achmea 

Zorgverzekeraar gedaan.  

Voor lymfe-pressapparatuur wordt de 

beoordeling altijd door de Achmea 

Zorgverzekeraars gedaan.

Voorschrijver : behandelend arts. 

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling plaats 

door de Achmea Zorgverzekeraar.  

Voor lymfe-pressapparatuur wordt de 

beoordeling van de aanvraag altijd door 

de Achmea Zorgverzekeraars gedaan.

Inning eigen bijdrage : Niet van toepassing.

3.14.1 Hulpmiddelen bij diabetes: o.a. prikapparaatje, 
lancetten, bloedglucosemeter en de bijbehorende 
teststripjes:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1n, verder uitgewerkt in 

artikel 2.20.

Bruikleen/eigendom : eigendom.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver :  behandelend arts of diabetesverpleeg-

kundige.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.
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3.14.2 Hulpmiddelen bij diabetes; draagbare uitwendige 
insuline-infuuspompen:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1n, verder uitgewerkt in 

artikel 2.20.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver : internist.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.15 Apparatuur voor positieve uitademingsdruk:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1o, verder uitgewerkt in 

artikel 2.21.

Bruikleen/eigendom : eigendom.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver : behandelend arts.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.16 Draagbare uitwendige infuuspompen:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1p, verder uitgewerkt in 

artikel 2.22.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver : behandelend arts.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar. 

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.17.1 Schoenvoorzieningen, niet zijnde orthesen; 
verbandschoenen:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1q, verder uitgewerkt in 

artikel 2.23.

Bruikleen/eigendom : eigendom.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver :  orthopedisch chirurg, revalidatie-arts, 

verpleeghuisarts. 

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar. 

Inning eigen bijdrage :  door leverancier.  

Maximale vergoeding: € 136,50 per paar.
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3.17.2 Schoenvoorzieningen, niet zijnde orthesen; 
allergeenvrije schoenen:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1q verder uitgewerkt in 

artikel 2.23.

Bruikleen/eigendom : eigendom.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver : huidarts (dermatoloog). 

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar. 

Inning eigen bijdrage : door leverancier.

   •   Maximale vergoeding voor een 

verzekerde ouder dan 16 jaar is  

€ 292,50 per paar. Hierop wordt de 

eigen bijdrage van € 115,00 nog 

ingehouden.

   •   Maximale vergoeding voor een 

verzekerde jonger dan 16 jaar is  

€ 235,00 per paar. Hierop wordt de 

eigen bijdrage van € 57,50 nog 

ingehouden.

3.18.1 Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding 
met uitzondering van eetapparaten:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1r, verder uitgewerkt in 

artikel 2.24.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver : behandelend arts. 

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.18.2 Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding; 
eetapparaten:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1r, verder uitgewerkt in 

artikel 2.24.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door de Achmea 

Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver : ergotherapeut.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.19 Allergeenvrije en stofdichte hoezen:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1s, verder uitgewerkt in 

artikel 2.25.

Bruikleen/eigendom : eigendom.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.  

Voorschrijver :  huisarts, allergoloog, KNO-arts, kinderarts, 

longarts/-verpleegkundige. 

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.20.1 Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoor-
ziening en signalering; persoonlijke alarmeringsapparatuur; 
Computer-programmatuur voor grootlettersystemen voor 
visueel gehandicapten, opname - en voorleesapparatuur 
(met uitzondering van daisyspelers) voor gehandicapten:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1t, verder uitgewerkt in 

artikel 2.26.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door de Achmea 

Zorgverzekeraars gedaan. Bij de aanvraag 

dient een prijsopgave van een leverancier 

te worden bijgevoegd.

Voorschrijver : behandelend arts. 

Vervanging/herstel :   beoordeling wordt door de Achmea 

Zorgverzekeraars gedaan. Bij de aanvraag 

dient een prijsopgave van een leverancier 

te worden bijgevoegd.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.
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3.20.2 Hulpmiddelen voor communicatie, informatie-
voorziening en signalering; Daisyspelers:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1t, verder uitgewerkt in 

artikel 2.26.

Bruikleen/eigendom : bruikleen. 

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver : behandelend arts.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.20.3 Computers met bijbehorende apparatuur voor 
lichamelijk gehandicapten, schrijfmachines voor gehandi-
capten, rekenmachines in een uitvoering, aangepast aan 
een lichamelijke handicap, invoer- en uitvoerapparatuur 
en de daartoe benodigde programmatuur, noodzakelijke 
upgrades daarvan en de gebruiksinstructie, alsmede 
accessoires voor computers, schrijfmachines en reken-
machines, aangepast aan een lichamelijke handicap, 
bladomslagapparatuur en spraakvervangende  
hulpmiddelen bij een ernstige spraakhandicap:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1t, verder uitgewerkt in 

artikel 2.26.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door de Achmea 

Zorgverzekeraars gedaan. Bij de aanvraag 

dient een prijsopgave van een leverancier 

bijgevoegd te worden.

Voorschrijver :  behandelend arts en bij spraakvervangers 

ook de logopedist.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar. Bij de aanvraag dient 

een prijsopgave van een leverancier  

bijgevoegd te worden.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.20.4 Hulpmiddelen voor communicatie, informatie-
voorziening en signalering; telefoons en  
telefoneerhulpmiddelen:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1t, verder uitgewerkt in 

artikel 2.26.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door de Achmea 

Zorgverzekeraars gedaan.

Voorschrijver : audioloog of KNO-arts. 

Vervanging/herstel :  beoordeling wordt door de Achmea 

Zorgverzekeraars gedaan.

Inning eigen bijdrage :  bij fax-apparatuur door de leverancier. 

Maximale vergoeding voor  

faxapparatuur: € 95,00.

3.20.5 Wek- en waarschuwingsinstallaties ten behoeve 
van auditief gehandicapten:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1t, verder uitgewerkt in 

artikel 2.26.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver : audioloog of KNO-arts.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar. 

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.21 Zuurstofapparatuur of zuurstofconsentrator:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1u, verder uitgewerkt in 

artikel 2.27.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan. 

Voorschrijver :  longarts, huisarts bij aanvraag voor 

terminale patiënten, neuroloog bij 

aanvraag voor clusterhoofdpijnen.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.
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3.22 Longvibrators:
Artikel Regeling : artikel 2.6, lid 1v.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver : behandelend arts.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier. Deze 

beoordeelt nut en noodzaak van vervan- 

ging/herstel. Indien gebruik wordt gemaakt 

van een niet-gecontracteerde leverancier 

vindt de beoordeling van de aanvraag 

plaats door de Achmea Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.23 Vernevelaars met toebehoren:
Artikel Regeling : artikel 2.6, lid 1w.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.  

Voorschrijver : longarts of longverpleegkundige. 

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.24 Beeldschermloepen:
Artikel Regeling : artikel 2.6, lid 1x.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver :  behandelend arts of arts van een AWBZ- 

instelling voor blinden en slechtzienden 

(zoals Visio, Sensis, Bartimeüs en het Loo Erf).

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.25 Uitwendige elektrostimulators tegen chronische 
pijn met toebehoren:
Artikel Regeling : artikel 2.6, lid 1y.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging :  ja, bij aantoonbaar resultaat na een 

proefperiode van 6 weken.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver : behandelend arts of fysiotherapeut. 

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier. Deze 

beoordeelt nut en noodzaak van vervan-

ging/herstel. Indien gebruik wordt gemaakt 

van een niet-gecontracteerde leverancier 

vindt de beoordeling van de aanvraag 

plaats door de Achmea Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing. 

3.26 CPAP-apparatuur:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1z, verder uitgewerkt in 

artikel 2.28.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging :  ja, met polysomnografisch onderzoek.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.  

Voorschrijver : longarts of arts van een Slaapcentrum.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar. 

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.27 Solo-apparatuur:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1aa, verder uitgewerkt in 

artikel 2.29.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door de Achmea 

Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver : audioloog of KNO-arts. 

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Voor vervanging is 

wel een nieuw audiogram nodig. Indien 

gebruik gemaakt wordt van een 

niet-gecontracteerde leverancier, dan 

wordt de beoordeling door de Achmea 

Zorgverzekeraar gedaan. 

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.
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3.28 Tactiel-leesapparatuur:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1bb, verder uitgewerkt in 

artikel 2.30.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door de Achmea 

Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver : behandelend arts.

Vervanging/herstel :  beoordeling wordt door de Achmea 

Zorgverzekeraar gedaan. 

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.29 Vervanging van BAHA-hoortoestellen:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1cc, verder uitgewerkt in 

artikel 2.31.

Bruikleen/eigendom : eigendom.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door de Achmea 

Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver : audioloog of KNO-arts.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.30 Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden:
Artikel Regeling :  artikel 2.6 lid, 1dd, verder uitgewerkt in 

artikel 2.32.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging : niet van toepassing.

Procedure :  maakt onderdeel uit van de aanspraak 

´Trombosedienst´ zoals opgenomen in de 

polisvoorwaarden van de verzekering.

Voorschrijver : behandelend arts Trombosedienst.

Vervanging/herstel : niet van toepassing.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.31.1 Inrichtingselementen van woningen: aan functie-
beperkingen aangepaste tafels:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1ee, verder uitgewerkt in 

artikel 2.33.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver : behandelend arts of ergotherapeut.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier. Deze 

beoordeelt nut en noodzaak van vervan-

ging/herstel. Indien gebruik wordt gemaakt 

van een niet-gecontracteerde leverancier 

vindt de beoordeling van de aanvraag 

plaats door de Achmea Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.31.2 Inrichtingselementen van woningen: aan functie-
beperkingen aangepaste stoelen:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1ee, verder uitgewerkt in 

artikel 2.33.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door de Achmea 

Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver : behandelend arts of ergotherapeut.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier. Deze 

beoordeelt nut en noodzaak van vervan-

ging/herstel. Indien gebruik wordt gemaakt 

van een niet-gecontracteerde leverancier 

vindt de beoordeling van de aanvraag 

plaats door de Achmea Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.31.3 Inrichtingselementen van woningen: anti-decubitus-
zitkussens, -bedden, -matrassen en -overtrekken ter 
behandeling en ter preventie van decubitus:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1ee, verder uitgewerkt in 

artikel 2.33.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

leverancier gedaan. Als er gebruik gemaakt 

wordt van een niet-gecontracteerde 

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar gedaan. 

Voorschrijver : behandelend arts of wondverpleegkundige.

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier. Deze 

beoordeelt nut en noodzaak van vervan-

ging/herstel. Indien gebruik wordt gemaakt 

van een niet-gecontracteerde leverancier 

vindt de beoordeling van de aanvraag 

plaats door de Achmea Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.
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3.31.4 Inrichtingselementen van woningen: bedden in 
speciale uitvoeringen met inbegrip van daarvoor bestemde 
matrassen, dekenbogen, onrusthekken, bedgalgen, 
papegaaien, portalen, bedverkorters en -verlengers:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1ee, verder uitgewerkt in 

artikel 2.33.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door de Achmea 

Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver : behandelend arts of (wijk-)verpleegkundige. 

Vervanging/herstel :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

vervanging/herstel. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

 

3.32.1 Geleidehonden; blindegeleidehonden:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1ff, verder uitgewerkt in 

artikel 2.34.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door de Achmea 

Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver :  behandelaar van een AWBZ-instelling 

voor blinden en slechtzienden (zoals 

Visio, Bartimeüs en het Loo Erf).

Vervanging/herstel :  beoordeling van de aanvraag wordt door 

de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.32.2 Geleidehonden; hulphonden:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1ff, verder uitgewerkt in 

artikel 2.34.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door de Achmea 

Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver : ergotherapeut.

Vervanging/herstel :  beoordeling van de aanvraag wordt door 

de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.32.3 Geleidehonden; gebruikersvergoeding:
Artikel regeling :  artikel 2.6, lid 1ff, verder uitgewerkt in 

artikel 2.34.

Bruikleen/eigendom : niet van toepassing.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  toegestaan bij geleidehond. Voorwaarde 

is dat er een ziektekostenverzekering 

voor de geleidehond is afgesloten. 

Beoordeling wordt door de Achmea 

Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver : niet van toepassing.

Vervanging/herstel : niet van toepassing.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.33 Hulpmiddelen ter compensatie van onvoldoende 
arm-, hand-, en vingerfunctie:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1gg, verder uitgewerkt in 

artikel 2.35.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging : ja.

Procedure :  beoordeling wordt door de Achmea 

Zorgverzekeraar gedaan.

Voorschrijver : Revalidatie-arts.

Vervanging/herstel :  beoordeling van de aanvraag wordt door 

de Achmea Zorgverzekeraar gedaan.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.34 Thuisdialyse-apparatuur:
Artikel Regeling :  artikel 2.6, lid 1hh, verder uitgewerkt in 

artikel 2.36.

Bruikleen/eigendom : bruikleen.

Aanvraag/machtiging : niet van toepassing.

Procedure :  maakt onderdeel uit van de aanspraak 

´Haemodialyse´ en ´Nierdialyse´ zoals 

opgenomen in de polisvoorwaarden van 

de verzekering.

Voorschrijver : behandelend arts dialyse-centrum.

Vervanging/herstel : niet van toepassing.

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.

3.35 Verbandmiddelen:
Artikel Regeling : artikel 2.6, lid 2.

Bruikleen/eigendom : eigendom.

Toelichting :  aanspraak op verbandmiddelen bestaat 

alleen bij chronische aandoeningen en 

langdurig gebruik.

Aanvraag/machtiging : ja, met medische motivatie.

Procedure :  beoordeling wordt door gecontracteerde 

apotheker/leverancier gedaan.  

Als er gebruik gemaakt wordt van een 

niet-gecontracteerde apotheker/

leverancier dan wordt de beoordeling 

door de Achmea Zorgverzekeraar 

gedaan.

Voorschrijver :  behandelend arts of wond- of stoma-

verpleegkundige. 

Herhaling  :  verzekerde kan zich rechtstreeks melden 

bij de gecontracteerde leverancier.  

Deze beoordeelt nut en noodzaak van 

de herhaling. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een niet-gecontracteerde 

leverancier vindt de beoordeling van de 

aanvraag plaats door de Achmea 

Zorgverzekeraar. 

Inning eigen bijdrage : niet van toepassing.
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Artikel 4 Experiment Persoonsgebonden 
Budget Visueel Gehandicapten

– vanwege de experimentstatus zijn wijzigingen in de loop van 

het jaar tussentijds mogelijk –

1.   De verzekerde moet voordat hij in aanmerking wilt komen 

voor een Persoonsgebonden Budget eerst bellen met de 

zorgverzekeraar via het nummer 0900 - 254 63 36.

2.  De verzekerde kan in samenspraak met de zorgverzekeraar 

aanspraak maken op een door de zorgverzekeraar te 

verstrekken persoonsgebonden budget voor die hulpmiddelen 

ter compensatie van een ernstige visuele beperking die in 

het Besluit zorgverzekering zijn aangewezen. Dit betreft de 

volgende categorieën hulpmiddelen: oogprothesen, 

gezichtshulpmiddelen, mobiliteitshulpmiddelen, informatie- 

en communicatiehulpmiddelen, beeldschermloepen, 

tactielleesapparatuur en blindegeleidehonden. 

3.   De verzekerde heeft aanspraak op een door de zorg- 

verzekeraar te verstrekken budget indien hij door middel 

van een rapport van een regionale instelling voor blinden 

en slechtzienden aantoonbaar heeft gemaakt aanspraak te 

kunnen maken op een persoonsgebonden budget voor de 

onder 2. genoemde hulpmiddelen. In dit rapport dient ten 

minste de ernst van de visuele beperking, de geïndiceerde 

visuele hulpmiddelen en de reeds bij de verzekerde 

aanwezige visuele hulpmiddelen te zijn vermeld.  

Tevens dient het rapport de leeftijd van de reeds aanwezige 

visuele hulpmiddelen te bevatten. 

4.  De hoogte van het budget is gelijk aan de vergoeding die 

de verzekerde zou hebben ontvangen voor de aanschaf van 

de hulpmiddelen als hij naar een niet-gecontracteerde 

zorgverlener zou zijn gegaan. In het budget is tevens een 

toeslag voor reparatie, onderhoud en verzekering opgenomen 

voor de gehele gebruikstermijn. De hoogte van deze toeslag 

is afhankelijk van de geïndiceerde hulpmiddelen.

5.   De verzekerde kan geen aanspraak maken op een persoons-

gebonden budget voor hulpmiddelen die reeds in zijn  

bezit zijn, hetzij in eigendom, hetzij in bruikleen van de  

zorgverzekeraar, en waarvan de gebruikstermijn nog  

niet is overschreden.

6.  De verzekerde is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van 

het aangeschafte hulpmiddel. 

7.  Indien een blindegeleidehond is geïndiceerd dient de aan  

te schaffen hond te zijn opgeleid door een blindegeleide- 

hondenschool die voldoet aan de richtlijnen van de 

International Federation of Guide Dog Schools for the Blind.

8. a.   Per geïndiceerd hulpmiddel heeft de verzekerde recht op 

een budget ter hoogte van  het onder 4. bepaalde 

bedrag. De verzekerde dient dit budget binnen zes 

maanden na ontvangst te hebben besteed aan aanschaf 

van alle geïndiceerde hulpmiddelen. 

 b.   Een nieuw voorschot ontvangt de verzekerde eerst na het 

verstrijken van de gebruikstermijn.

 c.   Indien tevens een blindegeleidehond is geïndiceerd  

én aangeschaft, ontvangt de verzekerde een kwartaal- 

voorschot. 

9. a.   De verzekerde verantwoordt op eigen initiatief het 

budget binnen zes maanden na vaststelling daarvan. 

Deze verantwoording vindt plaats door overlegging van 

de originele nota van het aangeschafte hulpmiddel.

 b.   De onkostenvergoeding voor een blindegeleidehond 

hoeft niet te worden verantwoord.

 c .  Indien het budget niet of deels is besteed binnen de 

onder 8a genoemde termijn, dient het restant terug-

gestort te worden aan de verzekeraar.

10.  In geval van aanschaf van hulpmiddelen via het persoonsge-

bonden budget heeft de verzekerde voor het eerst weer 

recht op aanspraak op de hulpmiddelen als bedoeld in 

artikel 3. nadat de gebruikstermijn is verstreken.

11.   De zorgverzekeraar kan een persoonsgebonden budget 

weigeren indien is gebleken dat de verzekerde niet in  

staat is een persoonsgebonden budget te beheren. 
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