
vergoedgeregeld

Welk hulpmiddel past bij mij?  
De keuze voor passende hulpmiddelen maakt u meestal samen met uw verpleegkundige.  
U geeft hierbij aan wat uw wensen en behoeften zijn. De verpleegkundige stelt vervolgens  
een indicatie op, waarin beschreven staat waarom u een hulpmiddel nodig heeft. Samen met  
u wordt vervolgens gekeken welk hulpmiddel het beste bij uw wensen en behoeften passen.

Waar heb ik recht op?
Informatiekaart

Uw leven verandert continu  
In de loop van de tijd kan er van alles veranderen. U komt wat kilo’s aan of valt juist af, 
uw wonden genezen, u wordt actiever en trekt er vaker op uit of u blijft juist liever thuis.  
Deze veranderingen kunnen ervoor zorgen dat uw hulpmiddel niet meer helemaal bij u past.  
U kunt dan kiezen voor een andere optie, overleg dit wel altijd met uw verpleegkundige. 

Een ander hulpmiddel  
Overweegt u een ander hulpmiddel? Overleg dit dan altijd eerst met uw verpleegkundige.  
Zij kan u adviseren en ervoor zorgen dat u dat hulpmiddel ook daadwerkelijk kunt bestellen. 
Hiervoor stelt zij een nieuwe indicatie op. 

De rol van de leverancier   
De leverancier levert uw hulpmiddelen aan de hand van het indicatieformulier die zij krijgt van  
de verpleegkundige. Naast het leveren van producten kan de leverancier u ook ondersteunen  
bij het juist gebruik van uw hulpmiddel en declareert zij meestal de kosten rechstreeks bij de 
zorgverzekeraar. Het kan voorkomen dat uw leverancier oppert om een ander hulpmiddel te  
gaan gebruiken. Overleg dit dan eerst met uw verpleegkundige of dit alternatief voor u het  
meest geschikt is.

Het gaat erom dat u een hulpmiddel gebruikt dat past bij uw leven. 

Hoe is het in Nederland geregeld? 
De vergoeding van hulpmiddelen voor stomazorg, continentiezorg en darmspoeling valt onder  
de basisverzekering. Wettelijk is geregeld dat u recht heeft op adequate, functiegerichte 
hulpmiddelenzorg. Dit betekent dat u aanspraak kunt maken op hulpmiddelen die uw 
functioneringsbeperking verbeteren en aansluiten bij uw individuele behoeften en wensen.  
Zo wordt u in staat gesteld uw dagelijks leven weer zo goed mogelijk op te pakken.  

       Raadpleeg altijd het hulpmiddelenreglement van uw zorgverzekeraar om te checken hoe  
uw zorgverzekeraar invulling geeft aan uw aanspraak.
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