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1 Inleiding 

 

Jaarlijks worden circa 10.000 rolstoelen (her)verstrekt aan cliënten in de CZ zorgkantoorregio’s. CZ 
zorgkantoor wil zorgen dat de veiligheid van de rolstoelen en alle rolstoelgebruikers in haar 
zorgkantoorregio’s tijdens gebruik en taxivervoer optimaal geborgd is. Dit vraagt kennis van wet- en 
regelgeving voor alle partijen in de keten van rolstoelverstrekking (indiceerder, depothouder, leverancier, 
fabrikant en zorgkantoor).  
 
De rolstoel leverancier dan wel fabrikant (in juridische termen ‘producent’) is aansprakelijk voor de rolstoel 
zoals deze is afgeleverd. In juridische termen betekent dit dat ze productaansprakelijkheid dragen. De 
belangen van leveranciers en fabrikanten worden behartigd door branche vereniging Firevaned. Firevaned 
bundelt informatie voor haar leden, ook als het gaat om de veiligheid, wet- en regelgeving. CZ en Firevaned 
vinden het belangrijk om samen op te trekken in het opstellen van voorwaarden voor verantwoorde 
rolstoelverstrekking.  
 
In de praktijk zal de rolstoelleverancier het aanspreekpunt van indiceerders zijn als het gaat om de 
veiligheid van de rolstoelen tijdens gebruik en vervoer.  
 
Het doel van dit kwaliteitsbeleid is om partijen in de keten van rolstoelverstrekking te informeren over 
praktische uitwerking van de verschillende wet- en regelgeving in combinatie met het beleid van het CZ 
zorgkantoor. Dit document heeft niet tot doel wet- en regelgeving compleet weer te geven/te herhalen.  
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2 Definities  

De wet- en regelgeving rondom productaansprakelijkheid is complex. Kennis van een aantal definities is 

noodzakelijk om de werking van de productaansprakelijk uit te leggen. Hieronder worden de essentiële 

begrippen toegelicht.  

 

Begrip Omschrijving 

CE markering Markering die aangeeft dat het product in overeenstemming is met 
de Europese regelgeving en hiermee voldoet aan de Richtlijn 
Medisch Hulpmiddel.  
 

Samengesteld product Er is sprake van een samengesteld product wanneer twee producten 
worden gecombineerd.  
 
Dit gaat bij rolstoelen om: 

 rolstoelframe + hulpaandrijving 

 rolstoelframe + orthese/kuip 

Convenant  Wanneer er sprake is van een samengesteld product waarbij 2 
producten van 2 verschillende fabrikanten worden gecombineerd, 
maken de 2 fabrikanten kenbaar met het opstellen van een 
convenant dat de veiligheid en kwaliteit gewaarborgd blijft.  
 
De meest recente versie van het convenantenoverzicht is terug te 
vinden op: 
 
https://www.eengoedhulpmiddel.nl/firevaned/overzicht-convenant-
afspraken 

Crash test safe Gecertificeerd conform de (meest recente versie van) NEN-ISO 
7176-19, met hiervan een certificaat dat is afgegeven door 
een geaccrediteerde certificatie- instelling. Wanneer een product of 
samengesteld product crash test safe is bevonden betekent het dat 
deze vervoerbaar is. De aantoonbaarheid is op de 
rolstoel(combinatie) visueel te herkennen door onderstaande 
karabijnhaak sticker, hierna te noemen crash test safe sticker:  

 
Hulpmiddel naar maat  Medisch hulpmiddel 1) waarbij de individuele aanpassing niet binnen 

de bestemming van het medisch hulpmiddel past, of 2) waarbij de 
samenstelling van de componenten van meerdere fabrikanten niet 
past binnen de bestemming van het medische hulpmiddel, of 3) 
waarbij de aanvullende individuele aanpassing van het 
samengesteld medische hulpmiddel niet binnen de bestemming van 
het medische hulpmiddel past. Een hulpmiddel naar maat is bestemd 
voor gebruik uitsluitend door één cliënt, en kan volledig voor één 
gebruiker ontworpen en gemaakt zijn.  
 
 
 
 

https://www.eengoedhulpmiddel.nl/firevaned/overzicht-convenant-afspraken
https://www.eengoedhulpmiddel.nl/firevaned/overzicht-convenant-afspraken
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Fabriekseigen onderdelen Opties, accessoires en onderdelen die herleidbaar zijn naar het 
aanbod van de fabrikant van het in te zetten type product/merk, 
passend bij de rolstoel. Dit geldt voor rugleuningen, zittingen 
zijkanten, beensteunen en armleggers.    
Voor standaard onderdelen die niet als zodanig herleidbaar zijn 
(zoals boutjes, moertjes, wielen) geldt dat deze compatibel moeten 
zijn: dat wil zeggen alles aantoonbaar in overeenstemming met de 
beschreven specificaties van de fabrikant.  

Individuele aanpassing Het naar cliënt specifieke behoefte(n) aanpassen van een bestaand 
onderdeel. Dit is niet hetzelfde als een hulpmiddel naar maat. 
Aanpassing valt hier binnen de medische bestemming van het 
medisch hulpmiddel en de compatibiliteit van onderdelen is 
aantoonbaar.  

Onomkeerbare aanpassingen  Aanpassing die niet ongedaan gemaakt kan worden, teneinde 
invulling te geven aan de functionele behoefte van de gebruiker 
welke niet ingevuld kan worden met fabriekseigen onderdelen.  
 

Voorkeurspakket Voorkeursassortiment van rolstoelen wat door CZ Zorgkantoor is 
aangeduid en als zodanig terug te vinden is via de website van het 
CZ zorgkantoor en in de documentenbox van Zorginfo.  
 

Code VVR De code VVR beschrijft de hanteringswijze van een rolstoel voor 
indiceerders, vervoerders en gebruikers die te maken krijgen met 
een rolstoel die in een (rolstoel)bus vervoerd dient te worden.  
https://www.sociaalfondstaxi.nl/werkgever/opleidingen-sft/code-vvr  
 

Wet- en regelgeving  Medical Device Directive 93/42 EEG (MDD); de Europese 
richtlijn voor medische hulpmiddelen.  

 Besluit Medische hulpmiddelen; de Nederlandse wet die de 
Europese richtlijn van kracht maakt.  

 Wet op de Medische hulpmiddelen; de Nederlandse wet die 
handhaving op het Nederlands besluit mogelijk maakt.  

 

Opmerking:  

Gedurende de looptijd van dit document wordt de nieuwe Medical 
Device Regulation (MDR) opvolger van MDD geïntroduceerd; 
relevante wijzigingen die van kracht worden, zullen tijdens het 
reguliere revisiebeheer verwerkt worden. Voor rolstoelen is de 
verwachting dat deze 1/5/2020 ingaat. 
 

 
Firevaned richtlijnen 

Dit kwaliteitsbeleid is opgesteld conform de richtlijnen van Firevaned. 
Firevaned beheert de lijst met convenanten samengesteld producten  
(https://www.eengoedhulpmiddel.nl/firevaned/overzicht-convenant-
afspraken) en het Firevaned CE stroomdiagram medische 
hulpmiddelen (zie gelijknamige bijlage ook te vinden via 
https://www.cz.nl/zorgkantoor/zorgaanbieder/zorg-leveren/rolstoel-
voor-individueel-gebruik).  

  

https://www.sociaalfondstaxi.nl/werkgever/opleidingen-sft/code-vvr
https://www.eengoedhulpmiddel.nl/firevaned/overzicht-convenant-afspraken
https://www.eengoedhulpmiddel.nl/firevaned/overzicht-convenant-afspraken
https://www.cz.nl/zorgkantoor/zorgaanbieder/zorg-leveren/rolstoel-voor-individueel-gebruik
https://www.cz.nl/zorgkantoor/zorgaanbieder/zorg-leveren/rolstoel-voor-individueel-gebruik
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3 Uitgangspunten voor een veilige inzet van middelen  

 

3.1 Toepassing van wet- en regelgeving 

 

 Alle in te zetten rolstoelen evenals bijbehorende productcomponenten en aanpassingen voldoen aan 
de vigerende Europese en Nederlandse wet- en regelgeving.  

 

 De depothouder, de leveranciers, de fabrikanten en de Wlz-instelling borgen vigerende Europese en 
Nederlandse wet- en regelgeving in alle relevante processen die gericht zijn op de levering van 
rolstoelen.  

 

3.2  Productkeuze 

 
Bij de productkeuze zijn verschillende zaken van belang. De productkeuze moet verder voldoen 
aan de vigerende wet- en regelgeving. Daarnaast heeft CZ zorgkantoor de volgende 
uitgangspunten voor de productkeuze:  
 
 Algemeen 

 Voldoet aan functioneel eisenpakket van cliënt; 

 Doelmatige oplossing; 

 Herinzet waar mogelijk; 

 Voorkeursassortiment waar mogelijk. 
 
Productveiligheid  

 Onderdelen: Alle nieuwe verstrekkingen en herverstrekkingen mogen voor zover het 
standaardonderdelen betreft in principe alleen uitgevoerd worden met fabriekseigen 
onderdelen. Indien op basis van functie-eisen de standaard onderdelen van de fabrikant 
van de rolstoel niet tot een adequate oplossing leiden, kan een niet fabriekseigen 
onderdeel noodzakelijk zijn. Onderdelen dienen dan aantoonbaar compatibel te zijn, zulks 
ter beoordeling en op verantwoording van leverancier. Indien er wordt afgeweken van de 
standaardonderdelen dient er een aanvraag gedaan te worden in ZorgInfo met daarbij een 
deugdelijke onderbouwing voor de functionele noodzaak voor het afwijken van de 
standaardonderdelen;  

 Samengesteld product: Een samengesteld product kan fabriekseigen zijn, of de fabrikanten 
van het samengesteld product hebben een convenant gesloten; 

 Individuele aanpassing: Indien op basis van functie-eisen de standaard onderdelen van de 
fabrikant van de rolstoel niet tot een adequate oplossing leiden, kan een individuele  
aanpassing noodzakelijk zijn. De individuele aanpassing dient uitgevoerd te worden door 
en op verantwoording van de leverancier. Ook hier dienen onderdelen aantoonbaar 
compatibel te zijn, zulks ter beoordeling en op verantwoording van leverancier. Individuele 
aanpassingen dienen door indiceerders aangevraagd te worden in ZorgInfo met daarbij een 
deugdelijke onderbouwing voor de functionele noodzaak voor cliënt. Leverancier verschaft 
CZ zorgkantoor desgewenst inzage in betreffende dossiers;   

 Hulpmiddel naar maat: Indien op basis van functie-eisen de standaard producten van de 
fabrikant van de rolstoel, samengestelde producten fabriekseigen of met convenant, niet tot 
een adequate oplossing leiden, kan een hulpmiddel naar maat noodzakelijk zijn. Een 
hulpmiddel naar maat wordt geproduceerd door en op verantwoording van leverancier (of 
mogelijk de fabrikant). Hulpmiddelen naar maat dienen door indiceerders aangevraagd te 
worden in ZorgInfo met daarbij een deugdelijke onderbouwing voor de functionele 
noodzaak voor de cliënt. Leverancier draagt zorg voor vastlegging conform wet- en 
regelgeving. Leverancier verschaft CZ zorgkantoor desgewenst inzage in betreffende 
dossiers;   
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 Onomkeerbare aanpassingen aan het frame zijn niet toegestaan tenzij er sprake is van een 
hulpmiddel naar maat. Dit frame wordt altijd verschroot na inname, tenzij de oorspronkelijke 
fabrikant herbeoordeling van de CE kan doen; 

 De leverancier draagt productaansprakelijkheid, hij is eindverantwoordelijk voor de 
afgeleverde voorziening. Hij ziet de voorziening als laatste voordat deze bij de instelling 
wordt ingezet, bij aflevering. Deze verantwoordelijkheid verschuift zodra er een aanpassing 
wordt gedaan naar de partij die de deze aanpassing uitvoert. Het is daarom niet toegestaan 
om zonder toestemming van leverancier aanpassingen te doen;   

 De fabrikant draagt productaansprakelijkheid wanneer het gaat om een nieuwe voorziening 
waarbij zij de laatste aanpassing hebben gedaan. Ook hier geldt: de aansprakelijkheid 
verschuift zodra er een aanpassing wordt gedaan naar de partij die de deze aanpassing 
uitvoert. Het is daarom niet toegestaan om zonder toestemming van leverancier 
aanpassingen te doen;   

 Voorziening dient voorzien te zijn van CE markering en/of serienummer. Het doel hiervan is 
om te kunnen herleiden hoe het zit met de productveiligheid van het product in kwestie.  
 

Productveiligheid bij vervoer  

 Een rolstoelgebruiker wordt het veiligst vervoerd in een gewone autostoel. De rolstoel gaat 
dan als bagage mee. Als de rolstoelgebruiker de transfer naar de autostoel niet kan maken, 
is het van belang dat hij veilig vervoerd kan worden in de rolstoel. De Code VVR geeft 
taxichauffeurs, taxibedrijven, rolstoelpassagiers en gemeenten richtlijnen om 
rolstoelinzittenden veilig te vervoeren; 

 Voor de indiceerder is het belangrijk te weten dat het middel, voorzien van de crash test 
safe stickers, vervoerbaar is met rolstoelinzittenden; 

 Taxifixatie: Op alle stoelen zijn fixatiepunten aangebracht conform voorschriften fabrikant. 
Bij vragen of twijfel hierover neemt de indiceerder contact op met leverancier;  

 De rolstoel dient in de basisconfiguratie crash test safe te zijn (NEN-ISO 7176-
19:2009/A1:2015) met hiervan een certificaat dat is afgegeven door een geaccrediteerde 
certificatie-instelling; 

 De orthese /kuip / hulpaandrijving in combinatie met de rolstoel dient in de basisconfiguratie 
crash test safe bevonden te zijn (conform de meest recente versie van NEN-ISO 7176-19) 
en hiervan een geldig certificaat te hebben dat is afgegeven door een geaccrediteerde 
certificatie-instelling; 

 Indien basisconfiguratie van rolstoel of rolstoel in combinatie met orthese/ kuip/ 
hulpaandrijving niet crash test safe is, dan dient het volgende bekeken te worden: 
1. Vervoersbehoefte cliënt: Bij een beperkte behoefte of incidentele behoefte zijn er 

individuele vervoersmogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn beschreven in de Code 
VVR. Zie onderstaande link: 
https://www.sociaalfondstaxi.nl/application/files/4515/4143/2671/Factsheet_Code_VVR
_A4.pdf 

2. Mogelijkheid om rolstoel crash test safe te maken: Wanneer cliënt een structurele 
vervoersbehoefte van meerdere keren per week heeft, wordt bekeken in overleg met 
leverancier of het mogelijk is om de rolstoel crash test safe te maken of dat stoel 
vervangen dient te worden. Indien het niet mogelijk is om de huidige rolstoel te 
vervangen met een crash test safe rolstoel (bijv. igv. een rolstoel naar maat) dan zal 
eveneens gekozen moeten worden voor individueel vervoer, zie link hierboven.   

  
 
 

 

 

https://www.sociaalfondstaxi.nl/application/files/4515/4143/2671/Factsheet_Code_VVR_A4.pdf
https://www.sociaalfondstaxi.nl/application/files/4515/4143/2671/Factsheet_Code_VVR_A4.pdf



