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Om de discussie over hulpmiddelenbeleid goed te kunnen blijven voeren, heeft 

Patiëntenfederatie NPCF een meldactie gehouden. Mensen konden hun 

ervaringen melden met betrekking tot het aanvragen, verkrijgen of gebruiken 

van een hulpmiddel. Het opstellen en uitzetten van de meldactie is in 

samenspraak met Ieder(in) en verschillende lid organisaties gebeurd. Ruim 

9.000 panelleden van het Zorgpanel van Patiëntenfederatie NPCF hebben in het 

voorjaar van 2015 deze online vragenlijst over hulpmiddelen ingevuld.  

De groep deelnemers van deze meldactie is niet representatief voor de Nederlandse 

bevolking. 

 
Hulpmiddel belangrijk voor het dagelijks leven van mensen 

Eén van de aanleiding voor het starten van de meldactie was het belang van 

hulpmiddelen voor de mensen die ze gebruiken in het dagelijks leven. Dat dit 

belang voor mensen groot is, wordt ook onderstreept door de deelnemers aan 

deze meldactie. Zonder het hulpmiddel ervaren mensen veel hinder en 

gemiddeld geven deelnemers aan dat het hulpmiddel (heel) belangrijk voor ze 

is. Deelnemers die door hun beperking veel hinder ervaren in het dagelijks 

leven, signaleren veel vaker knelpunten rondom het verkrijgen, de vergoeding, 

het maatwerk enz. van het hulpmiddel. Vooral bij meervoudig gebruik van 

hulpmiddelen ligt een stapeling van knelpunten op de loer. 

 

Grote rol voor leverancier en zorgaanbieder bij kiezen hulpmiddel 

Veel mensen hebben hulp gezocht bij het kiezen van een hulpmiddel (79%). 

Vooral de zorgverlener (43%) speelt hierin een grote rol. Informatie en 

keuzeondersteuning gericht op gebruikers zoals de hulpmiddelenwijzer (1%), 

wordt zelden door de deelnemers geraadpleegd. Onbekend maakt onbemind lijkt 

hier op te gaan.  

 

Beperking in keuzevrijheid vaakst genoemd knelpunt 

De twee meest genoemde knelpunten bij  het kiezen van het hulpmiddel zijn 

“dat er alleen gekozen mag worden voor leveranciers die een contract hebben 

met de zorgverzekeraar of gemeente” (32%) en de “beperkte keuze in 

hulpmiddelen” (30%). 28% van de deelnemers ervaart beperkingen in 

keuzevrijheid als een probleem. Voor wat betreft de ervaren  beperkte keuze in 

hulpmiddelen is onduidelijk of er werkelijk sprake is van een beperkte keuze in 

hulpmiddelen. Wellicht is er meer keuze in hulpmiddelen dan de deelnemers 

beseffen, maar worden ze hier niet op gewezen of mogelijk  gestuurd door de 

verstrekkende instantie en of zorgverlener. Door contractering, selectieve inkoop 

en specifieke protocollen/richtlijnen voor verstrekking van hulpmiddelen is het 

denkbaar dat de deelnemers via een voor hen  “onzichtbaar” stroomschema 

worden gestuurd naar slechts één of een beperkt aantal hulpmiddelen. Dit kan 

door de gebruiker ervaren worden als een beperkte keuze, zeker wanneer het 

voorgestelde hulpmiddel “niet passend” of “niet adequaat” is voor de gebruiker. 

 

Maatwerk niet altijd op maat 

Ongeveer één op de tien gebruikers van een hulpmiddel dat speciaal op maat 

moet worden gemaakt, vindt dat de aanpassing niet goed is gelukt. Het zou 

goed zijn als zorgverzekeraars/gemeenten bij gebruikers nagaan of maatwerk 

succesvol is en de uitkomst meenemen in de afspraken die zij met leveranciers 

maken. 

 

 

 

 

“Zonder dit 

hulpmiddel zou ik niet 

meer naar buiten 

kunnen.” 

“Vaak moet je het 

hele aanvraag proces 

van A tot Z weer 

door, en dat voor alle 

hulpmiddelen. Kost 

de samenleving en 

mij een hoop tijd (dus 

geld).” 

“Braces krijg ik 

vergoed. Bestek, 

scootmobiel en sta-op 

stoel heb ik ondanks 

machtiging zelf 

moeten betalen!” 

“Er wordt alleen 

zaken gedaan met 

contractleveranciers, 

niet noodzakelijker-

wijs met leveranciers 

van goede kwaliteit 

hulpmiddelen.”  

“Kon niet de rolstoel 

krijgen waar ik 

zelfstandig het best 

mee over weg kan en 

die mij de meeste 

mogelijkheden biedt. 

Heb nu een rolstoel 

waar ik niet te lang in 

kan verblijven, niet 

dagelijks kan 

gebruiken en waar ik 

enkele problemen 

mee heb in gebruik.”  

“Volgens de 

richtlijnen van de 

gemeente kwam je in 

aanmerking voor het 

goedkoopste 

adequate middel. Het 

goedkoopste weten 

ze bij de gemeente zo 

te vinden, adequaat 

is voor de 

beschikkings-

ambtenaren een heel 

erg moeilijk woord.“  



 

Van aanvraag tot levering; duurt vooral lang en de 

informatieverstrekking kan beter 

Op het moment dat een deelnemer een hulpmiddel aanvraagt is er vaak al enige 

tijd een zorgvraag. Lang wachten noemen deelnemers het vaakst als knelpunt. 

Zowel bij de afgifte van een machtiging (30%), als bij de levering (39%). Bij de 

aanvraag staat het lange wachten als knelpunt op de tweede plaats (30%). Het 

zijn verschillende stappen in de toegang tot de zorg. Maar als bij de meeste van 

die verschillende stappen het vaakst genoemde knelpunt de wachttijd is, dan 

duurt wachten voor de gebruiker echt heel lang. De verschillende stappen 

zorgen er soms ook voor dat de aanvrager telkens opnieuw alle informatie op 

tafel moet leggen (35%). Ook dat ervaren deelnemers als knelpunt. Hierbij 

tekenen sommige deelnemers aan dat het voor hen ook niet duidelijk is hoe en 

door wie de informatie wordt gebruikt (21%). Bij de levering blijkt een gebrek 

aan deskundige informatie een vaker genoemd knelpunt (17%). Daarnaast heeft 

één op de vijf deelnemers geen of een beperkte instructie ontvangen over het 

gebruik van het hulpmiddel.   

 

Ook reparatie en vervanging duurt lang 

Ook  deelnemers die ervaring hebben met reparatie of vervanging van het 

hulpmiddel noemen lang wachten (47%) het vaakst als probleem. Als wachten 

lang duurt, dan helpt het als er een vervangend hulpmiddel beschikbaar is. 

Helaas is het achterwege blijven van een vervangend hulpmiddel ook een vaak 

genoemd knelpunt (19%). 

 

Vergoeding: vaak te weinig, soms te veel, maar vooraf onbekend 

De meeste deelnemers (78%) krijgen het hulpmiddel geheel of gedeeltelijk 

vergoed uit de zorgverzekering. Eén op de tien deelnemers van wie het 

hulpmiddel (gedeeltelijk) wordt vergoed ervaart problemen. Deze groep noemt 

met name dat ze minder hulpmiddelen krijgen dan ze nodig hebben (22%). Dit 

geldt zowel voor hulpmiddelen voor eenmalig gebruik, zoals 

incontinentiemateriaal en stoma-materiaal. Maar ook voor hulpmiddelen voor 

langer gebruik die bijvoorbeeld elke één of twee jaar vervangen dienen te 

worden, zoals steunkousen, braces en korsetten. Ook noemen deelnemers als 

knelpunt dat zij goedkoper uit zouden zijn geweest als zij zelf het hulpmiddel 

hadden gekocht (16%).  Wat opvalt is dat veel deelnemers voorafgaand aan de 

aanschaf niet weten of een hulpmiddel vergoed wordt (31%) of dat er een eigen 

bijdrage van toepassing is (23%), of dat er een gecontracteerde zorgaanbieder 

is (26%). De informatievoorziening op deze punten, kan echt beter.  

 

Betaalbaarheid onder druk 

38% van de deelnemers van wie het hulpmiddel (gedeeltelijk) vergoed wordt en 

die een eigen bijdrage betalen, ervaart de hoogte van de eigen bijdrage als een 

probleem. De meest genoemde oplossing om met de hoogte van deze eigen 

bijdrage om te gaan is “toch aangeschafte ten koste van andere uitgaven” 

(60%). Het merendeel van de deelnemers gebruikt meerdere hulpmiddelen. 

Kosten stapelen zich. De optelsom van eigen bijdragen, eigen risico, premie(s) 

en zorg die ze zelf moeten betalen, beperken de bestedingsruimte.  

 

Resultaat meldactie en aanbeveling 

Inmiddels heeft de minister op basis van diverse rapportages en signalen laten 

weten met partijen in gesprek te willen over het oppakken van verbeterpunten 

in de hulpmiddelenzorg. En ook dat er een laagdrempelig klachtenloket komt. 

Laat voor het gesprek en het in de praktijk realiseren van verbeterpunten de 

bevindingen van gebruikers leidend zijn. Dat is wat ons betreft de beste weg 

naar verbetering van de hulpmiddelenzorg. 

 “Alles gaat traag en 

moeilijk, dusdanig dat 

de aanschaf net zo 

duur is als het traject 

wat gevolgd dient te 

worden.” 

“Nieuw materiaal was 

erg wennen bij het 

aanbrengen, de 

instructies die er bij 

zaten waren niet 

duidelijk. Mondelinge 

instructie was beter 

geweest.” 

“Apparaat moest op 

eigen kosten naar 

Budapest gestuurd 

worden wat 20 euro 

koste, en ik heb elf 

dagen niet aan het 

sociale leven en 

gezinsleven kunnen 

deelnemen!” 

“Budget is niet 

toereikend voor een 

juiste klasse 

steunkousen. Daarbij 

zijn ze al versleten 

terwijl je nog geen 

nieuwe mag hebben.” 

“De eigen bijdrage 

wordt wel erg hoog 

en er wordt helaas 

geen rekening 

gehouden met de 

andere extra 

onkosten die je al 

hebt door je 

handicap/ziekte” 

“De verzekeraar wil 

het hulpmiddel niet 

vergoeden, omdat de 

verzekeraar geen 

contract heeft met de 

leverancier. De 

huisartsenpost is wel 

bezig om de 

verzekeraar te 

bewegen het 

hulpmiddel alsnog te 

vergoeden.” 


