
 

 

Wijzigingen Protocol Hulpmiddelen Wlz per 1-1-2022 
 

Onderwerp Pagina en 
paragraaf 

Wijziging 

Spraakvervangende 
hulpmiddelen  

4, 
definities, 
pagina 7, 
2.1  

Spraakvervangende hulpmiddelen behoren tot het 
instellingsbudget en niet tot de persoonsgebonden 
hulpmiddelen gefinancierd vanuit het bovenbudgettair 
kader. Spraakvervangende hulpmiddelen worden daarom 
bekostigd uit het budget van de instellingen. Echter: 
Zorgkantoren zijn het erover eens dat ze, bij een 
onderbouwde aanvraag op de noodzaak voor het gebruik 
van een communicatiehulpmiddel door een Wlz cliënt (die 
behandeling en verblijf verzilverd in een Wlz instelling) uit 
coulance een deel van de kosten bovenbudgettair zullen 
vergoeden. 
 

Orthesen  21, 7.3.8 Werkwijze aanvragen is verduidelijkt. Belangrijk hier is dat 
orthesen zonder vaste clusterprijs (zowel 1e verstrekking als 
herhaling) worden aangevraagd.  

Orthopedische 
schoenen 

23, 7.4.5 Werkwijze rondom vervanging aangepast. Er is veel 
verwarring over wanneer het gaat om een 1e aanvraag en 
wanneer het gaat om een vervolglevering.   

Therapeutisch 
elastische kousen 

24, 7.5.1 Eenvoudige aantrekslofjes/aantrekhandschoenen zijn 
opgenomen in de clusterprijs die de leverancier declareert. 

Therapeutisch 
elastische kousen 

25, 7.5.7 Melden  
De meeste eerste aanvragen voor therapeutische elastische 
kousen kunnen worden gemeld. In geval van vervanging na 
12 maanden is melden niet nodig. Leverancier dient te 
vervangen wanneer dit nodig is en kan na 12 maanden 
opnieuw de clusterprijs declareren.   
NB 1. Voorheen was het wel nodig om te melden bij 
vervanging. Dit is een nieuwe werkwijze per 2021. In 2021 
zal er nog een melding moeten worden gedaan voor ‘eerste 
levering’, ook als het gaat om vervanging (in 2022 kan 
vervanging dan dus zonder melding).  
NB 2. Therapeutische elastische kousen voor de benen en 
teenkappen worden per paar gemeld, u vraagt dus links en 
rechts in één melding aan. Dit geldt ook indien de linkerkous 
afwijkend is van de rechterkous. Geef dan in de toelichting 
de afwijking aan.  
NB 3. Therapeutische elastische kousen voor de arm vraagt 
u per ledemaat aan in één melding. Als de client links en 
rechts armkousen nodig heeft, dan doet u dus twee 
meldingen.  
 
 
 
 



 

 

Aanvragen 
In geval van vervanging als gevolg van verandering van de 
medische indicatie dient dit in ZorgInfo gemotiveerd 
aangevraagd te worden;  
Armkousen duurder dan €500,- dienen met offerte 
aangevraagd te worden in Zorginfo.  
 

Spraakvervangende 
hulpmiddelen.  

27-29, 7.7  De werkwijze spraakvervangende hulpmiddelen wordt 
herzien.  
 
Voor spraakvervangende hulpmiddelen zijn er tot op heden, 

vóór 2022, grote uitvoeringsverschillen tussen de 

verschillende zorgkantoren te zitten, als gevolg van de 

interpretatie van de wet en uitspraken van ZiNL. De 

landelijke lijn per 2022 is dat spraakvervangende 

hulpmiddelen behoren tot het instellingsbudget en niet 

behoren tot de persoonsgebonden hulpmiddelen. 

Spraakvervangende hulpmiddelen worden daarom 

bekostigd uit het eigen budget van de instellingen. Echter: 

• Zorgkantoren zijn het erover eens dat, bij een 

onderbouwde aanvraag op de noodzaak voor 

het gebruik van een communicatiehulpmiddel 

door een WLZ cliënt (die behandeling en verblijf 

verzilverd in een Wlz instelling), uit coulance een 

deel van de kosten bovenbudgettair willen gaan 

vergoeden. 

• Zorgkantoren zijn het erover eens dat gezien de 

hoogte van de kosten van een 

communicatiehulpmiddel, de instelling voor de 

volledige bekostiging ervan onvoldoende 

middelen beschikbaar heeft vanuit de 

gemiddelde ZZP bekostiging. 

Zorgkantoren willen de instelling in voorkomende gevallen 

een redelijke bijdrage in de kosten bieden, zijnde coulance 

halve 50% van het offerte bedrag, tot een maximum van 

€5000 dat betrekking heeft op de aanschaf van een 

hulpmiddel voor primaire communicatie. Het gaat om een 

eenmalige vergoeding per 5 jaar. Om in aanmerking te 

komen moet er gebruik gemaakt worden van 

gecontracteerde partijen.  

• Instelling is eigenaar van het hulpmiddel.  

• Aanpassingen en reparaties zijn voor budget 

instelling. 

 


