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Leeswijzer addendum AAK  
 

 

Aanleiding voor deze leeswijzer 

In de praktijk blijken betrokken partijen niet altijd dezelfde invulling te 

geven aan het addendum AAK bij het komen tot een indicatie van een 

AAK-voorziening. Verschillende verwachtingen leiden tot onnodige vertraging. Toename van 

het aantal AAKs voor verschillende ambitieniveaus vragen om een specifiekere werkwijze. 

 

Doel van deze leeswijzer 

Het proces van indicatiestelling en toekenning van een AAK zonder onnodige vertraging te 

laten verlopen. 

 

Aanwijzingen voor het gebruik van het addendum AAK 

- De procesbeschrijving hulpmiddelenzorg is leidraad voor het protocol verstrekkingsproces 

beenprothesen (PPP-protocol) en het addendum AAK. 

- Leidend is de individuele zorgvraag van de cliënt in zijn omgeving waar de AAK voor nodig 

is, en dus niet de mogelijkheden van het hulpmiddel. 

- de AAK moet doelmatig (effectief en niet duurder dan nodig) zijn om de zorgvraag te 

beantwoorden.- Indien een mechanische knie onvoldoende bijdraagt aan de beantwoording 

van de zorgvraag, kan een proefloopsessie met een AAK worden overwogen. 

- In de aanvraag en evaluatie van een proefloopsessie AAK moet er een heldere 

gedachtegang zijn waarom de gevraagde voorziening is aangewezen boven een 

andere/eerdere voorziening. Klinimetrie, opgedane ervaringen en het functioneren in het 

dagelijks leven spelen hierbij een rol.  

- In de aanvraag en evaluatie van een proefloopsessie AAK worden minimaal de gegevens 

vastgelegd zoals benoemd in het addendum AAK. Volledigheid van gegevens leidt tot meer 

inzicht en een snellere afhandeling. 

- Bij de keuze van een AAK dient een ‘stepped care’-aanpak gevolgd te worden: starten met 

de lichtst mogelijke voorziening die geschikt is voor de betreffende zorgvraag. 

- De zorgverzekeraars zorgen in hun berichtgeving over een eventuele toekenning of 

afwijzing voor een specifieke, juiste en begrijpelijke uitleg naar de betrokken partijen. 

- Bij de verschillende zorgverzekeraars kunnen er verschillen zijn in de procedures bij hun 

beoordeling of gedelegeerde beoordeling door de daartoe gecontracteerde leveranciers. 

 

Documenten 

- PPP: Protocol Verstrekkingsproces Beenprothesen, Stuurgroep voor Protocollering en 
Prijssystematiek Prothesen (Stuurgroep PPP) 2019. Bijbehorende formulieren. 
- AAK: Addendum Auto Adaptieve Knie (AAK) 2019 horende bij PPP-Protocol 

Verstrekkingsproces Beenprothesen. Bijbehorend rapportageformulier (indicatie en 

evaluatie). 

 

https://www.ispo.nl/protocol-verstrekkingsproces-beenprothesen 


