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Voor het tot gelding brengen van de aanspraak op de

verschaffing in eigendom van de in deze bepaling genoemde
hulpmiddelen is voorafgaande en tijdige toestemming van
verzekeraar vereist, tenzij in het Overzicht hulpmiddelen
anders is bepaald.

2

Voor vervanging, correctie/wijziging of herstel is eveneens

3

Een aanvraag voor toestemming dient vergezeld te gaan

voorafgaande toestemming vereist, tenzij in het Overzicht
hulpmiddelen anders is bepaald.

van een offerte van een leverancier en een toelichting van

de behandelend arts/specialist of andere door verzekeraar

aangewezen deskundige, één en ander nader bepaald in het
4

Overzicht hulpmiddelen.

Indien de aanschaf, vervanging, correctie/wijziging of herstel
van een hulpmiddel redelijkerwijs overbodig, onnodig

kostbaar of onnodig gecompliceerd dan wel niet doelmatig

Artikel 1 Definities

Overzicht hulpmiddelen

In het Overzicht hulpmiddelen wordt per categorie hulpmiddelen

is, wordt door verzekeraar geen toestemming verleend.
5

een aantal nadere vereisten vermeld voor aanspraak op

voorzien van een schriftelijk gemotiveerde toelichting van de

welke voor vergoeding in aanmerking komen.

In de bepaling zijn naast de limitatieve lijst van hulpmiddelen die

voor vergoeding in aanmerking komen, de algemene voorwaarden

behandeld arts/specialist en een gespecificeerde prijsopgave,
6

die gelden bij de verstrekking van hulpmiddelen vastgelegd.
Verzekeraar
Menzis N.V.
Verzekerde

1

Verzekerde heeft krachtens de polis aanspraak op de

7

Een nadere verbijzondering van de (medische) indicaties

8

9

is opgenomen in hoofdstuk 8 van deze bepaling en maakt
2
3

tenzij verzekeraar anders bepaalt.

Artikel 4 Leeftijd verzekerde

Indien de aanspraak op enig in deze bepaling genoemd middel
of de hoogte van de door verzekerde verschuldigde bijdrage

afhankelijk is gesteld van de leeftijd van verzekerde, wordt diens

leeftijd telkens beoordeeld naar het moment waarop verzekerde
zich wendt tot de leverancier.

2
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niet langer op het gebruik van de middelen is aangewezen
kan de verleende toestemming worden ingetrokken.

Bij de beoordeling van de aanvraag zal het behoud, het

herstel of de bevordering van de arbeidsgeschiktheid of

bestemd voor het gebruik op de werkplek of ten behoeve van

deze gebruiksklaar worden afgeleverd. Dat wil zeggen indien

verzekerde verschuldigd aan de leverancier van het hulpmiddel,

hulpmiddelen.

Indien naar oordeel van verzekeraar verzekerde redelijkerwijs

worden verleend indien het hulpmiddel uitsluitend is

Met betrekking tot de aflevering van hulpmiddelen geldt dat

De op de grond van deze bepaling verschuldigde eigen bijdrage is

een extra, tweede exemplaar indien zulks redelijkerwijs is

voor vergoeding van de kosten van de hulpmiddelen zal

adequaat functionerend hulpmiddel in eigendom.

Artikel 3 Eigen bijdrage

hulpmiddel.

Verzekeraar kan toestemming verlenen voor de aanschaf van

in de beschouwing worden betrokken. Geen toestemming

De aanspraak op hulpmiddelen omvat de verschaffing van een

oplaadapparatuur.

kan verzekeraar voorwaarden verbinden ten aanzien

verbetering van de levensomstandigheden van verzekerde

derhalve onderdeel uit van deze bepaling.

van toepassing inclusief eerste aanschaf van batterijen en/of

Aan de toestemming voor verstrekking van een hulpmiddel

aangewezen, één en ander nader bepaald in het Overzicht

vergoeding van de aanschaf van de in deze bepaling

opgenomen hulpmiddelen, indien daartoe geïndiceerd.

tijdig en vooraf bij verzekeraar in te dienen.

van leverancier, uitvoering, materiaal en kosten van het

Degene die als zodanig op de polis is genoemd.

Artikel 2 Rechten verzekerde algemeen

verzekeraar toestemming geven voor de aanschaf van speciaal

vervaardigde middelen. Verzekerde dient een dergelijk verzoek,

vergoeding van de kosten van hulpmiddelen, alsmede de tarieven
Bepaling

Verzekeraar deelt de beslissing schriftelijk mee aan verzekerde.

Indien er bijzondere redenen zijn van medische aard kan

onderwijsvoorzieningen.

Artikel 6 Gebruik
1

Verzekerde is gehouden het verstrekte hulpmiddel goed te

2

Indien er door toerekenbare onachtzaamheid van verzekerde

verzorgen.

schade ontstaat aan een in eigendom verstrekt hulpmiddel
bestaat geen aanspraak op vervanging, wijziging of herstel
van het hulpmiddel zoals is bepaald in het Overzicht
hulpmiddelen.

Artikel 7 Lijst van hulpmiddelen
1

Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet
a

Prothesen voor schouder, arm of hand, al dan niet

b

Algemeen gangbare hulp- en aanzetstukken voor

c

Prothesen voor been of voet;

d
2

armprothesen;

a

Een oplaadinrichting en batterijen, indien de prothese

Semi-orthopedisch schoeisel met individuele

voor schouder, arm of hand in bekrachtigde uitvoering is.

Afzonderlijk vervaardigde mammaprothese indien het

bepaling, en verzekerde redelijkerwijs niet kan volstaan

nagenoeg geheel ontbrekende borstklier;

gebruik van gebruiksklaar verkrijgbare mammaprothesen

zorginhoudelijke criteria, vermeld in artikel 8.1 van deze

6

met confectieschoenen.

Gezichtshulpmiddelen
a

bepaling en de aanschaf plaatsvindt binnen 12 maanden

Scleraschalen en scleralenzen, zonder visuscorrectie,

b

bij een ernstig misvormd oog of na een traumatische

c

Verstevigde spalk-, redressie- of correctieapparatuur voor

c

langdurig gebruik, waarbij de versteviging een functioneel

kniebrace valt indien sprake is van:

waarbij de kruisbanden of de collateraalbanden zijn

Kappen ter bescherming van de schedel, indien er

sprake is van een schedeldefect of indien door frequente

h

vallen bestaat;

Tracheacanules;

Stemprothesen of spraakversterkers, al dan niet
gecombineerd;

Bijzondere optische hulpmiddelen, bestemd voor

rechtstreekse waarneming, met inbegrip van montuur,
geheel vormen en verzekerde een dusdanig verlies van

Eenzijdige gonartrose, voorzover sprake is van een

gebruik in verband met het beoefenen van sport;

bepaling;

statief of verlichting, indien deze met het hulpmiddel één

gescheurd;

evenwichts- of bewustzijnsstoornissen grote kans op

g

d

Een al dan niet gecombineerd letsel van de knie

Geen aanspraak bestaat indien sprake is van preventief

zover van andere therapieën geen resultaat is verkregen of

zorginhoudelijke criteria, vermeld in artikel 8.3 van deze

orthese, met dien verstande dat daaronder slechts een

valgusstand;

na een eerdere aanschaf van dit hulpmiddel;

Bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking voor

Aanspraak bestaat indien voldaan is aan een van de

meerwaarde heeft ten opzichte van een niet verstevigde

standafwijking van minimaal 10 graden varus/

Aanspraak bestaat indien voldaan is aan een van de

te verwachten is.

onderdeel vormt van de orthese en een therapeutische

--

Contactlenzen.

bepaling en de aanschaf plaatsvindt binnen 12 maanden

Orthopedische beugelapparatuur;

--

na een eerdere aanschaf van dit hulpmiddel;

zorginhoudelijke criteria, vermeld in artikel 8.2 van deze

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

Korsetten voor afwijkingen aan de wervelkolom;

corrigerende werking.

zorginhoudelijke criteria, vermeld in artikel 8.2 van deze

Volledige oogprothesen bij het ontbreken van de oogbol;

a

Brillenglazen, waaronder filterglazen met of zonder visusAanspraak bestaat indien voldaan is aan een van de

verandering van een oog.

f

tenzij het uitsluitend een verhoging betreft van de

schoeisel.

Oogprothesen

e

Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen,

Aanspraak bestaat indien voldaan is aan een van de

neus en oorschelpen daarbij inbegrepen.

d

jaren € 69 per paar;

worden de kosten van de aanpassing, dus niet het

Ten behoeve van verzekerde afzonderlijk vervaardigde

b

aanpassing. Verzekerde betaalt een eigen bijdrage
van€ 138 per paar, indien verzekerde jonger is dan 16

uitwendige toepassing ter vervanging van een geheel of

niet mogelijk of redelijkerwijs niet verantwoord is.

a

binnenschoenen;

gehele buitenzool van minder dan 3 cm.; vergoed

Gebruiksklaar verkrijgbare mammaprothesen voor

Gelaatsprothesen

b

5

--

--

prothesen ter bedekking van het gelaat of een gedeelte ervan,
4

Volledig individueel vervaardigde orthopedische

Mammaprothesen

b

3

bekrachtigd;

--

gezichtsvermogen heeft dat redelijkerwijs niet kan worden
7

volstaan met een middel als bedoeld in onderdeel a of b.

Gehoorhulpmiddelen
a

Electro-akoestische hoortoestellen voor persoonlijk
gebruik, in gewone dan wel bijzondere uitvoering,

bestemd om op of aan het menselijk lichaam te worden
gebezigd ter verbetering van een gestoord gehoor,

alsmede gehoorlepels of gehoorslangen die het geluid
via mechanische weg versterken en de verschaffing

en vervanging van oorstukjes, waarbij als bijzondere

uitvoering van een elektro-akoestisch hoortoestel wordt
beschouwd een:

Breukbanden;

--

Cros-uitvoering;

aan confectieschoenen:

--

Beengeleider-uitvoering;

Orthopedisch schoeisel en orthopedische voorzieningen
--

Volledig individueel vervaardigd orthopedisch
maatschoeisel; indien tevens niet kan worden

---

volstaan met semi-orthopedische schoenen of met

--

betaalt een eigen bijdrage van € 138 per paar,

--

een voorziening aan confectieschoenen. Verzekerde
indien verzekerde jonger is dan 16 jaren € 69 per
paar;

Bicros-uitvoering;

Uitvoering met één ingebouwde microfoon en twee
aansluitingen;

Uitvoering met één uitwendige microfoon en één
aansluiting;

Uitvoering met één ingebouwde microfoon, één
uitwendige microfoon en één aansluiting.
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Aanspraak bestaat indien voldaan is aan een van de

e

zorginhoudelijke criteria vermeld in artikel 8.4 van

deze bepaling. Indien de aanschaffingskosten van een

Incontinentie-absorptiematerialen, te weten:
--

hoortoestel hoger zijn dan € 509,50 en een toestel voor

Inlegluiers en luierbroeken voor incontinentie voor

verzekerden van vijf jaar en ouder, indien sprake is van:
--

Incontinentie voor faeces die langer bestaat dan

geleden aan verzekerde is verstrekt, betaalt verzekerde

--

Incontinentie voor urine, niet zijnde enuresis

het verschil tussen de aanschaffingskosten en dit bedrag;

--

de eerste keer wordt verstrekt, dan wel korter dan zes jaar
van zestien jaren of ouder een bijdrage ter grootte van

Indien de aanschaffingskosten van een hoortoestel hoger
zijn dan € 600,50 en een toestel langer dan zes, maar

betaalt verzekerde van zestien jaren of ouder een bijdrage

--

ter grootte van het verschil tussen de aanschaffingskosten
en dit bedrag;

zijn dan € 691 en een toestel zeven jaren of langer geleden

--

aan verzekerde is verstrekt, betaalt verzekerde een bijdrage
ter grootte van het verschil tussen de aanschaffingskosten
en dit bedrag. Voor verzekerden jonger dan zestien jaren

--

geldt de gebruiksduur van zeven jaren of langer geleden

--

niet.

Indien sprake is van een hoortoestel in cros-, bicros- of

met € 66;

f

Ringleidingen, bestaande uit een snoer en versterker met

zonodig een tafelmicrofoon dan wel infraroodapparatuur

inductiespoel of hoofdtelefoon, of in kinbeugeluitvoering,

8

alsmede verschaffing en vervanging van oorstukjes.

Verzorgingsmiddelen
a

Urine-opvangzakken met de noodzakelijke hulpstukken

b

Voorzieningen voor stomapatiënten, te weten:

ter bevestiging aan het been of bed;
--

g
9

a

b

a

c

d

4

zenuwvoorziening daarvan;

Slijmuitzuigapparatuur voor het wegzuigen van slijm uit
het mond- of keelgebied, zonodig met toebehoren.

Pessaria;

Koperhoudende spiraaltjes;

Krukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken,

rollators en loopwagens, indien verzekerde hier langdurig

-

Evenwichtsstoornissen,

Functiestoornissen van de onderste extremiteiten, al

dan niet gepaard gaande met defecten, of

Stoornissen in het uithoudingsvermogen dan

wel vormen van lichamelijke zwakte, waarbij de
verschaffing van een loophulpmiddel strekt tot

artikel 5 van de Vergoedingenlijst Wereldwijd-Polis;

behoud van de zelfredzaamheid of ter voorkoming van
b

een gelaryngectomeerde.
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toebehoren, indien sprake is van ernstige problemen

-

daarop niet reeds aanspraak bestaat op grond van

toebehoren;

kunnen worden ondervangen.

Spoelapparatuur voor anaalspoelen, zonodig met

-

Noodzakelijke huidbeschermende middelen, voor zover

Katheters met blaasspoelvloeistoffen, al dan niet met

bloed, exsudaat, vocht, urine of faeces dusdanige

van:

indikmiddelen;

Stompkousen;

Beschermende onderleggers, indien het verlies van

volstaan met een eenvoudiger hulpmiddel en sprake is

met toebehoren, stomapluggen, stomapleisters en

Stomabeschermers, niet zijnde verbandmiddelen, voor

Anaaltampons;

op is aangewezen om te kunnen lopen, niet kan worden

reinigingsgaasjes, wegwerpzakjes, spoelapparatuur

--

een nietfysiologische vorm van incontinentie;

10 Eenvoudige hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen

hulp- en verbindingsstukken, opvulmaterialen,

continentstoma;

verzekerden van drie of vier jaar, indien sprake is van

indien verzekerde de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt.

de opvang van faeces of urine, bestaande uit

Afdekpleisters en katheters bestemd voor een

Inlegluiers en luierbroeken voor incontinentie voor

Aanspraak op de onder a. en b. genoemde middelen bestaat

Systemen ter bevestiging op een stoma voor

--

blaastraining niet helpen;

Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden

opvangzakjes en kleefplaten, daarbij behorende

--

dat de incontinentie niet vanzelf geneest,

functionele afwijkingen van de darm of anus dan wel de

uit een ontvanger en een zender, al dan niet met

Een maskeerder ter behandeling van ernstig oorsuizen

Ziektebeelden waarvan mag worden aangenomen

met de ontlasting ten gevolge van anatomische of

of FM-apparatuur voor geluidsoverdracht, bestaande

c

de duur van deze behandeling;

door het gebruik van bedbeschermende onderleggers

worden de hierboven genoemde bedragen vermeerderd

vermeld in hoofdstuk 8.5 van deze bepaling;

of blaastraining voor de behandeling van urine-

hygiënische problemen oplevert dat deze slechts

beengeleideruitvoering, opgenomen in een brilmontuur,

indien voldaan is aan een van de zorginhoudelijke criteria,

Ondersteuning van bekkenbodemspieroefeningen

of waarbij bekkenbodemspieroefeningen of

Indien de aanschaffingskosten van een hoortoestel hoger

met zonodig een tafelmicrofoon. Aanspraak bestaat

nocturna, die langer bestaat dan twee maanden;

incontinentie, niet zijnde enuresis nocturna, voor

korter dan zeven jaren geleden aan verzekerde is verstrekt,

b

twee weken;

opname in een instelling.

Serveerwagens indien verzekerde hier langdurig op
is aangewezen, niet volstaan kan worden met een

eenvoudiger hulpmiddel en sprake is van een hand- of
c

armfunctiestoornis;

Blindentaststokken;

d

Stoelen voorzien van een trippelfunctie, indien verzekerde
langdurig op dit middel is aangewezen en

--

--

14 Hulpmiddelen bij diabetes
a

verzekerde zich binnenshuis alleen zittend kan

verplaatsen en niet beschikt over een in huis bruikbare

e

en behandeling met insuline wordt overwogen, bestaat

verzekerde voldoet aan de voorwaarde voor een

aanspraak op:

hulpmiddel als bedoeld in onderdeel a, maar dit

--

Apparatuur voor het zelf afnemen van bloed en de

armfunctie, of

--

Bloedglucosetestmeter, voor het zelf bepalen van het

zich niet zonder gebruik van de handen staande kan
houden.

--

met defecten en verzekerde niet kan volstaan met een
eenvoudiger loophulpmiddel.

Haarwerken ter gehele of gedeeltelijke vervanging van het

b

hoofdhaar,indien verzekerde van een blijvende of langdurige,
gehele of gedeeltelijke kaalhoofdigheid zodanige psychische

bijdrage

b

een langdurig gebruik van dit middel noodzakelijk maken;

Aangezichtsmaskers, dan wel mondstukken, met

aanzetstukken bestaande uit een weerstandsbuis en een,

in- en uitademingsweg scheidend, ademventiel, waarbij deze
middelen dienen om bij het uitademen een positieve druk te
bewerkstelligen ter bevordering van de sputumproductie.

16 Draagbare uitwendige infuuspompen met toebehoren

Draagbare, uitwendige infuuspompen met toebehoren,

Het hulpmiddel omvat tevens een aan de handicap

indien sprake is van continue parenterale toediening in

van een ernstige motorische handicap dan wel een

bestaat op grond van artikel 5 van de Vergoedingenlijst

aangepaste uitvoering, indien verzekerde ten gevolge
verminderd gezichtsvermogen redelijkerwijs niet kan

volstaan met een injectiespuit of injectiepen in een niet
aangepaste uitvoering.

de thuissituatie van een geneesmiddel waarop aanspraak
Wereldwijd-Polis, met uitzondering van insuline.

17 Schoenvoorzieningen, niet zijnde orthesen
a

13 Elastische kousen
a

Tenminste tot de knie strekkende vlakbreikousen met

elastische draden, die bij een cirkelvormige omvang van
van tenminste 33 hectopascal per vierkante centimeter
uitoefenen, alsmede op het aanmeten van de kous;

Tenminste tot de knie strekkende rondbreikousen met

elastische draden, die bij een cirkelvormige omvang van

21 centimeter van het been vlak boven de enkel een druk
van tenminste 33 hectopascal per vierkante centimeter
c

uitoefenen, alsmede op het aanmeten van de kous;

Elastische armkousen, al dan niet met handstuk die bij

een theoretische cirkelvormige omvang van 21 centimeter
een druk van tenminste 33 hectopascal per vierkante

centimeter uitoefenen, alsmede op het aanmeten van de

Verbandschoenen, indien voldaan is aan een van de

zorginhoudelijke criteria vermeld in artikel 8.7 van
deze bepaling.
b Allergeenvrije schoenen, indien er sprake is van een allergie.
Verzekerde betaalt voor het hulpmiddel een bijdrage van:
- Indien zestien jaren of ouder, € 138 per paar
- Indien jonger dan zestien jaren, € 69 per paar.

21 centimeter van het been vlak boven de enkel een druk

b

uitvoering bestaat indien verzekerde redelijkerwijs niet
uitvoering.

aanschaffingskosten en dat bedrag.

met toebehoren, indien sprake is van een aandoening die

deze bepaling.

Aanspraak op een aan een handicap aangepaste

15 Apparatuur voor positieve uitademingsdruk

ter grootte van het verschil tussen de

Injectiespuiten met toebehoren dan wel injectiepennen

toebehoren, indien tevens voldaan is aan een van de

kan volstaan met een middel in een niet aangepaste

12 Injectiespuiten en toebehoren
a

doelmatig gebruik;

Draagbare, uitwendige infuuspompen met

zorginhoudelijke criteria vermeld in hoofdstuk 8.6 van

11 Pruiken

bezwaren ondervindt,dat het gebruik van een haarwerk

glucosegehalte in bloed (onder de voorwaarde dat

teststrips, alsmede de noodzakelijke voorlichting over

is aangewezen, sprake is van functiestoornissen van

redelijkerwijs is aangewezen. Indien de aanschaffingskosten
van het hulpmiddel hoger zijn dan € 431betaalt verzekerde

hierbij behorende lancetten;

aanspraak bestaat op teststrips) en bijbehorende

Loopfietsen indien verzekerde langdurig op dit middel
de onderste extremiteiten, al dan niet gepaard gaande

een

wordt behandeld of indien de diabetes nagenoeg is

uitbehandeld met orale bloedsuikerverlagende middelen

rolstoel,

niet kan gebruiken vanwege een gestoorde hand- of
--

Indien sprake is van diabetes die met insuline

18

Hulpmiddelen voor de toediening van

Indien het gebruik ervan om medische redenen is aangewezen:
voeding
- Niet-klinisch ingebrachte sondes met toebehoren;
- Uitwendige voedingspompen met toebehoren;
- Uitwendige toebehoren, benodigd bij de toediening
van parenterale voeding;
- Eetapparaten.
De verschaffing omvat niet de kosten van de voeding of van
genees- of verbandmiddelen.

kous;

Geen aanspraak bestaat in geval van nabehandeling van het
verwijderen van spataderen.
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19 Gereserveerd

20 Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en
signalering
a

gehandicapten, indien de lichamelijk gehandicapte

b

op deze middelen is aangewezen;

c

Schrijfmachines voor lichamelijk gehandicapten, indien
de lichamelijk gehandicapte voor het onderhouden van

d

deze middelen is aangewezen;

Rekenmachines in een uitvoering, aangepast aan een
lichamelijke handicap;

Invoer- en uitvoerapparatuur en de daartoe benodigde

programmatuur, noodzakelijke upgrades daarvan, alsmede
accessoires voor een computer, een schrijfmachine en een

e
f

g

groepsverband;

De apparatuur gebruikt voor het volgen van regulier
onderwijs of,

De apparatuur gebruikt voor het volgen van speciaal

onderwijs in klassikaal-, onderscheidenlijk groepsverband
dat niet specifiek gericht is op dove en slechthorende

d

e

leerlingen of,

De apparatuur gebruikt tijdens het op medische

gronden noodzakelijk ondergaan van een groepsgewijze
therapeutische behandeling of,

De apparatuur gebruikt bij het in een gestructureerd en
georganiseerd verband verrichten van betaalde of niet
betaalde werkzaamheden.

Aanspraak bestaat indien voldaan is aan een van de

visueel gehandicapten;

bepaling.

Computerprogrammatuur voor grootlettersystemen voor
Bladomslagapparatuur;

Opname- en voorleesapparatuur voor visueel
gehandicapten, zijnde:
---

Memorecorders voor visueel gehandicapten;

Daisy-spelers of daisy programmatuur voor visueel

gehandicapten, dyslectici en motorisch gehandicapten;
Voorleesapparatuur voor zwartdrukinformatie voor
visueel gehandicapten.

Telefoons en een telefoneerhulpmiddel, zijnde:
--

Hulpmiddelen voor het kiezen van telefoonnummers;

--

Teksttelefoons, beeldtelefoons voor auditief

--

zorginhoudelijke criteria, vermeld in artikel 8.11 van deze
28 Vervanging van BAHA-hoortoestellen

Vervanging van BAHA-hoortoestellen die kunnen worden
aangesloten op een te implanteren beengeleider, indien

voldaan is aan een van de zorginhoudelijke criteria, vermeld

in artikel 8.12 en een luchtgeleidingstoestel redelijkerwijs niet
kan worden aangepast.

29 Inrichtingselementen van woningen
a

b

Telefoonhoornhouders;

Aan functiebeperkingen aangepaste tafels;

Aan functiebeperkingen aangepaste stoelen indien

sprake is van problemen bij het zitten en niet kan worden
volstaan met een stoel die voldoet aan de normale

ergonomische eisen en niet uitsluitend sprake is van

gehandicapten. Aanspraak bestaat indien voldaan is

vetzucht, reuzen- of dwerggroei, waarbij de stoelen zijn

aan een van de zorginhoudelijke criteria vermeld in

voorzien van één of meer van de volgende functies of

artikel 8.8 van deze bepaling.

aanpassingen:

i

Spraakvervangende hulpmiddelen bij een ernstige

--

Specifieke polstering;

j

Signaleringsapparatuur en alarmeringssystemen, zijnde:

--

Arthrodese-zitting;

spraakhandicap;
--

--

Wek- en waarschuwingsinstallaties ten behoeve van

--

auditief gehandicapten, indien voldaan is aan een van

--

21 Zuurstofapparatuur
a

b

beremming of hoog/laag-mechanisme begrepen,

Persoonlijke alarmeringsapparatuur voor lichamelijk

een verhoogde risicosituatie verkeert.

Zuurstofapparaten met de daarbij behorende zuurstof;

indien het hulpmiddel op diverse plaatsen of met een
c

d

Zuurstofconcentratoren met toebehoren en vergoeding

25 Uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn met

e

Bepaling hulpmiddelen, Menzis Wereldwijd-Polis

verpleging;

Anti-decubitusbedden, -matrassen en -overtrekken ter
behandeling en preventie van decubitus. Aanspraak

zelfredzaamheid en met de verschaffing opneming in een

Hulpmiddelen met toebehoren voor continue positieve

bepaling.

bestemde matrassen. Aanspraak bestaat indien het

bestaat indien het gebruik strekt tot behoud van de

26 CPAP-apparatuur

de zorginhoudelijke criteria vermeld in artikel 8.10 van deze

Bedden in speciale uitvoering met inbegrip van daarvoor

voorkomen, dan wel indien verzekerde is aangewezen op

toebehoren

luchtdruk tijdens het ademen, indien voldaan is aan een van

Anti-decubituszitkussens;

met de verschaffing opneming in een instelling wordt

22 Longvibrators

24 Beeldschermloepen

verschillende werkhoogte moet worden gebruikt.

gebruik strekt tot behoud van de zelfredzaamheid en

van de stroomkosten.

23 Vernevelaar met toebehoren

Pelottes voor zijwaartse steun.

hulpmiddelen in een uitvoering met zwenkwielen,

deze bepaling;

gehandicapten, indien de lichamelijk gehandicapte in

Abductiebalk;

Onder de hierboven genoemde hulpmiddelen zijn

de zorginhoudelijke criteria vermeld in artikel 8.9 van

6

bijscholing, dan wel niet tot het reguliere onderwijs

rekenmachine, aangepast aan een lichamelijke handicap;

--

h

De apparatuur gebruikt voor het volgen van her- of
behorende beroepsopleidingen in klassikaal-, of

voor informatie en communicatie of bediening van

maatschappelijke contacten geheel of nagenoeg geheel op
c

a

Computers met bijbehorende apparatuur voor lichamelijk

huishoudelijke hulpmiddelen geheel of nagenoeg geheel
b

27 Solo-apparatuur met toebehoren

instelling wordt voorkomen, dan wel indien verzekerde is
f

aangewezen op verpleging;

Dekenbogen, onrusthekken, bedgalgen, papegaaien en

portalen. Aanspraak bestaat indien het gebruik strekt tot

behoud van de zelfredzaamheid en met de verschaffing

wel het richtinghoren hersteld wordt tot een hoek van 45

opneming in een instelling wordt voorkomen, dan wel
g

indien verzekerde is aangewezen op verpleging;

Bedverkorters en -verlengers. Aanspraak bestaat indien

het gebruik strekt tot behoud van de zelfredzaamheid en

5

met de verschaffing opneming in een instelling wordt

c

apparauur voor geluidsoverdracht, behorende bij artikel 7.7

verpleging.

bij artikel 7.5

Ontbreken van delen van de voet, waarop bij gaan en

b

Ernstige objectiveerbare anatomische afwijkingen en

c
d
e

2

b

Criteria voor orthopedisch schoeisel behorende
a

f

functiestoornissen van de voet bestaande uit:

Afwijkingen van de asstand in bovenste of onderste

--

Afwijkingen van de lengte-breedte-verhouding, onder

6

b

Functioneel of anatomisch beenlengteverschil van vier cm
of meer;

binnenschoenen, waardoor een afwijkende voetvorm of

c

functie ontstaat als aangegeven onder b of c;
bijzondere individuele zorgvragen.

zoals bijvoorbeeld herpes of na cornea perforatie;
dan 10 dioptrieën;

7

werking, behorende bij artikel 7.6

d
e
f

g

h

Keratitis-neuroparalytica;
Cornea-dystrophieën;

Status na cornea-operaties en cornea-traumata;
Bijzondere individuele zorgvragen.

Criteria voor hoortoestellen, behorende bij artikel 7.7
a

Het lijden aan diabetes met groeistoornissen dan wel

f

spraak, in stilte aangeboden, met normale sterkte (55dB)
door toepassing van het hoortoestel ten minste 20%

verlate puberteit, indien optimale zelfregulatie niet tot
voldoende verbetering leidt;

Bijzondere individuele zorgvragen.

herstelperiode na partiële amputaties, traumatische
8

beschadigingen of operatieve ingrepen aan de voet.

Criteria voor teksttelefoon of beeldtelefoon, behorende bij
artikel 7.20

Criteria voor een teksttelefoon:
a

b

Er is een toon-drempelverlies op het beste oor van 70 dB

gemiddeld over 500, 1000, 2000 en 4000 Hz, of

Het verstaan van spraak, in stilte aangeboden met

normale sterkte (55dB), zelfs door toepassing van een

hoortoestel, bedraagt met het beste oor niet meer dan
c

50%, of

Bijzondere individuele zorgvragen.

Criteria voor een beeldtelefoon:
d

Indien voldaan aan de criteria voor een teksttelefoon,
maar deze telefoon voor verzekerde niet bruikbaar is,

en verzekerde de Nederlandse Gebarentaal voldoende

Voor twee hoortoestellen, dat de winst van

opzichte van de aanpassing met één hoortoestel, dan

voldoende verbetering leidt;

Huiddefecten, huidulcera, sensibiliteits- en

toeneemt;

spraakverstaanvaardigheid ten minste 10% bedraagt ten

neuropathie, indien optimale zelfregulatie niet tot

Criteria voor verbandschoenen, behorende bij artikel 7.17

audiogram van het beste oor ten minste 35 dB (verkregen
4000 Hz te middelen) bedraagt en indien het verstaan van

b

e

Voor één hoortoestel, dat het drempelverlies van het

door het gehoorverlies bij frequenties van 1000, 2000 en

begeleiding;

Het lijden aan diabetes met pijnlijke en progressieve

circulatiestoornissen aan de voet, alsmede in de

Keratitis bullosa;

Cornea-etsingen;

verwachting zijn en bij wie met maximaal twee injecties

d

Sterke graden van brekingsafwijkingen als regel van meer

Indolente cornea-ulceraties;

of meer injecties per dag;

Lijden aan diabetes en zwanger wil worden of in

worden bereikt ondanks goede instructie, motivatie en

keratoconus dan wel ten gevolge van littekens na

c

geregeld hypoglycaemieën optreden of dat goede

per dag geen optimale gemiddelde instelling kan

Hoornvliesonregelmatigheden ten gevolge van

Keratitis sicca en pemphigoid;

van minder dan 8% bereikt kan worden;

Dat ondanks goede gemiddelde instelling en zelfregulatie
gemiddelde instelling slechts kan worden bereikt door drie

Het dragen van bijzondere typen beugels of

a

bij herhaling onaanvaardbare schommelingen vertonen,
HbAI-gehalte van minder dan 10% of een HbAIc-gehalte

circulatiestoornissen;

Bijzondere individuele zorgvragen.

Dat bij optimale zelfregulatie de bloedsuikerwaarden

zijnde schommelingen groter dan 10 mmol/l, of dat geen

Afwijkingen ten gevolge van sensibiliteits- of

Criteria voor bandagelenzen zonder visuscorrigerende

b

4

Subcutane Insuline Injectie (CSII), behorende bij artikel 7.14

meer ten gevolge van arthrosis of arthritis.

hoornvliestransplantaties, na ontstekingen van de cornea

3

niet te meten is.

a

spronggewricht of andere steunende voetgewrichten;

contactlenzen, behorende bij artikel 7.6

c

van een hinderlijk verlies voor spraakverstaan in ruis van

Criteria voor draagbare insuline-infuuspomp voor Continue

filterglazen met of zonder visuscorrigerende werking en

b

Indien er volgens de meetmethode van Plomp sprake is

gehouden dat dit met name bij jonge kinderen moeilijk of

Criteria voor vervanging van brillenglazen, waaronder

a

2000 en 4000Hz op het beste oor, of

minimaal 3 dB, waarbij er rekening mee dient te worden

staan gesteund wordt;

--

Indien sprake is van een toondrempelverlies op het beste

oor van 40 dB gemiddeld over 500, 1000 en 2000 Hz

(zogenoemd Fletcherindex), of 50 dB gemiddeld over 1000,

Artikel 8 Zorginhoudelijke criteria
1

Bijzondere individuele zorgvragen.

Criteria voor ringleidingen, infrarood-apparatuur en FM-

a

voorkomen, dan wel indien verzekerde is aangewezen op

graden;

e

beheerst;

Bijzondere individuele zorgvragen.

Bepaling hulpmiddelen, Menzis Wereldwijd-Polis

7

9

Criteria voor wek- en waarschuwingsinstallaties, behorende
bij artikel 7.20
a

b

Indien er sprake is van een toondrempelverlies op het

beste oor van 60 dB gemiddeld over 500, 1000, 2000 en
4000 Hz, of

Bijzondere individuele zorgvragen.

10 Criteria voor CPAP-apparatuur, behorende bij artikel 7.26
a

Er is sprake van een klinisch relevant obstructief

slaap-apneu syndroom. Dit is het geval als sprake is

van hinderlijke klachten overdag die potentieel toe te

schrijven zijn aan het obstructief slaap-apneu syndroom
(OSAS). Voorbeelden hiervan zijn vergrote slaperigheid
en moeheid overdag, concentratiestoornissen,

stemmingsstoornissen en verhoogde prikkelbaarheid.

Bovendien moet de diagnose OSAS bij polysomnografisch
onderzoek zijn bevestigd. Dit is het geval als er sprake is

van een apneu-hypopneu index groter of gelijk aan 15, of

een apneu-index groter dan 10, of een respiratoire arousel
index groter dan 10. Bij hoge pretest waarschijnlijkheid

op OSAS is polygrafie voldoende. De polygrafie dient dan
minimaal te bestaan uit meting van het ademhalingsb

patroon, zuurstofsaturatie, snurkgeluid en slaaphouding;
Aanspraak op CPAP-apparatuur met verlaagde

expiratiedruk indien er sprake is van OSAS en voor de

behandeling van verzekerde CPAP met een druk van meer
dan 15 cm H2O noodzakelijk is, maar door verzekerde niet
c

goed wordt verdragen;

Conservatieve maatregelen zijn of worden nagestreefd.
Het gaat hierbij met name om gewichtsreductie,

neusdoorgankelijkheid-verbeterende maatregelen

en verbetering van de slaaphygiëne (onder meer het

vermijden van tabak of alcohol voor de nachtslaap en het
d

vermijden van slapen in rugligging);

Er moet sprake zijn van een succesvolle proefaanpassing.

Dat wil zeggen dat een afdoende verbetering van de

polysomnografische en klinische afwijkingen tijdens

CPAP-behandelingen is geconstateerd en dat sprake is van
acceptatie van de CPAP-behandeling door de patiënt.1

11 Criteria voor solo-apparatuur, behorende bij artikel 7.27
a

Er is sprake van een toondrempelverlies op het beste
oor van 40 dB gemiddeld over 500, 1000 en 2000 Hz

(zogenoemde Fletcherindex), of 50 dB gemiddeld over
1000, 2000 en 4000 Hz op het beste oor;

Er is volgens de meetmethode van Plomp sprake van een

hinderlijk verlies voor spraakverstaan in ruis van minimaal
3 dB, waarbij er rekening mee dient te worden gehouden
dat dit met name bij jonge kinderen moeilijk of niet te
meten is.
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