Prothesen voor speciale activiteiten
Informatie over prothesen voor speciale activiteiten
In de spreekkamer is er vaak onduidelijkheid of en hoe prothesen voor
speciale activiteiten vergoed worden.
De overheid verplicht zich om alle facetten van het menselijk functioneren te ondersteunen in het VNVerdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/12/23/vn-verdrag-inzake-de-rechtenvan-personen-met-een-handicap
Prothesen alleen voor werk en opleiding vallen onder het uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen (UWV) of werkgeversregelingen.
Verder vallen alle prothesen onder regeling Zorgverzekeringen (ZvW), dus ook prothesen voor sport,
bad, douche. In de praktijk blijkt dat soms ook de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO),
fondswerving of eigen bekostiging mogelijkheden bieden voor financiering.
Deze notitie gaat over de situatie als een prothesegebruiker de wens heeft voor een prothese voor
speciale activiteiten (met uitsluiting van prothesen voor de werk en opleiding).
De aanvraag van een speciale prothese wordt beoordeeld door zorgverzekeraar of
protheseleverancier, afhankelijk van het contract van zorgverzekeraar en protheseleverancier.
Om in aanmerking te komen voor de verstrekking van een specifiek hulpmiddel uit de
Zorgverzekeringswet moet voldaan zijn aan elk van de volgende criteria:
1. Rechtmatigheidscriterium: De stoornis of beperking waarvoor het hulpmiddel bedoeld is, moet
voorkomen in de functiegerichte omschrijvingen van de Regeling Zorgverzekeringen;
2. Pakketcriterium: Het hulpmiddel moet effectief zijn en werken en niet door ZIN of de
zorgverzekeraar daarvan uitgesloten zijn vanwege niet voldoen aan stand van wetenschap en praktijk
of bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied niet geldt als
verantwoorde en adequate zorg en diensten;
3. Indicatiecriterium: De functioneringsgerichte indicatiestelling - opgesteld door een daartoe door
de zorgverzekeraar benoemde professional – die inhoudt dat de gevraagde oplossing aansluit bij de
functioneringsproblemen van het individu en deze hiermee geheel of deels opgelost worden;
4. Doelmatigheidscriterium: de gevraagde oplossing moet ter beoordeling van de zorgverzekeraar
effectief en niet duurder dan nodig zijn ten opzichte van alternatieven.
Voor een prothese voor speciale activiteiten wordt veelal aan criterium 1 en 2 voldaan; het gaat in
deze notitie om prothesen na amputatie (criterium 1) en voor toepassingen waarvan de werking
veelal aangetoond is (criterium 2).
Vervolgens stelt de arts de indicatie. Hierbij worden de gebruikelijke stappen van de
procesbeschrijving hulpmiddelen in het PPP-protocol doorlopen. Hierbij wordt een duidelijke
onderbouwing voor de functionaliteit van de gewenste prothese gegeven waarin ten minste aan de
orde komen:
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- Wat is het belang voor de prothesegebruiker? Wat is de noodzaak, hoe vaak zal de voorziening
gebruikt kan worden? Wat zijn belangrijke omstandigheden om te vermelden, bv verwachte
toename participatie?
- Zijn er alternatieven, eenvoudigere mogelijkheden geprobeerd om te komen tot de gewenste
activiteit ?
Op grond van deze gegevens zal door zorgverzekeraar – mogelijk door deze gedelegeerd aan de
leverancier - de afweging gemaakt worden of de gevraagde voorziening doelmatig en niet onnodig
duur is. Een afwijzing moet beargumenteerd worden in lijn van de opgestelde indicatie; zo moeten
bijvoorbeeld bruikbare alternatieven benoemd en beargumenteerd worden.

Voorbeelden overweging alternatieven:
- bv zonder speciale prothese of met dagelijkse prothese een activiteit uitvoeren
- bv andere vormen van bewegen kiezen
- bv gebruik bad-/doucherolstoel in douche / zwembad
- bv gebruik waterbestendige beschermhoes over dagelijkse prothese
- bv aanpassen douchevloer voor veilig gebruik krukken
- bv hulp van iemand anders om prothese buiten de douche te zetten
- bv gebruik strandrolstoel
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