Reglement Hulpmiddelen
RH2012

Toelichting
Als dit vermeld is in de polisvoorwaarden van uw verzekering, dan kunt u aanspraak maken op de
vergoeding van hulpmiddelen. OOM Verzekeringen heeft hiervoor een eigen Reglement Hulpmiddelen. Dit
Reglement maakt dan ook deel uit van de verzekeringsvoorwaarden en dus van de verzekeringsovereenkomst. In dit Reglement Hulpmiddelen is vastgelegd onder welke voorwaarden een hulpmiddel vergoed
wordt. Ook vindt u de gebruikstermijnen en wanneer u voorafgaande schriftelijke goedkeuring van OOM
moet hebben.
Als u verzekerd bent via de Nederlandse basisverzekering, kunt u aanspraak maken op vergoeding van
hulpmiddelen via de basisverzekeraar. De dekking van OOM is niet dezelfde als de wettelijke Nederlandse
hulpmiddelenregeling.
Hoe zit dit reglement in elkaar?
• Algemene bepalingen
Hierin geven wij uitleg over procedures en begrippen.
• Voorwaarden voor hulpmiddelen
Hierin bespreken wij de diverse hulpmiddelen per artikel. Ook noemen wij welke specifieke eisen er zijn
voordat u een vergoeding krijgt.
• Tabel hulpmiddelen
In dit schematische overzicht vindt u de vergoeding voor hulpmiddelen.
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Algemene bepalingen
Wanneer kunt u aanspraak maken op een hulpmiddel?
Een verzekerde persoon heeft recht op een vergoeding van de kosten van de verstrekking, vervanging,
correctie of herstel van een hulpmiddel wanneer voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
• Er is sprake van een medische noodzaak, het aangevraagde hulpmiddel is doelmatig en er wordt voldaan
aan de regels over maximum vergoedingen en eigen bijdragen.
• Een verzekerde persoon heeft alleen aanspraak op vergoeding van de kosten van een hulpmiddel,
wanneer er een indicatie is volgens dit Reglement Hulpmiddelen.
• De te vergoeden hulpmiddelen mogen niet onnodig kostbaar of onnodig gecompliceerd zijn, een en ander
wordt beoordeeld door OOM.
Wordt aan een of meerdere van deze voorwaarden niet voldaan? Dan bestaat er geen recht op vergoeding
van de kosten van verstrekking, vervanging, correctie of herstel van een hulpmiddel.
Hulpmiddelen en verbandmiddelen die worden afgeleverd in het kader van een ziekenhuisopname of een
medisch-specialistische behandeling, en die kunnen worden geacht deel uit te maken van die opname of
behandeling, vallen niet onder de vergoeding van kosten op basis van van het Reglement Hulpmiddelen. Er
bestaat geen recht op de vergoeding van kosten van die hulpmiddelen en verbandmiddelen waarop
aanspraak bestaat volgens de AWBZ, ongeacht of verzekerde al dan niet AWBZ-verzekerd is.
Hoe wordt de aanvraag voor een hulpmiddel geregeld en wanneer wordt toestemming verleend door OOM?
U moet de aanvraag schriftelijk indienen. Ook kan deze namens verzekerde door de verzekeringnemer of de
voorschrijvend arts worden ingediend. Als namens de verzekerde toestemming gevraagd wordt, is
aanvrager verplicht, wanneer OOM daarom verzoekt, een schriftelijke machtiging van de verzekerde te
overleggen. Hieruit blijkt dat de aanvrager bevoegd is namens de verzekerde op te treden en verzekerde te
vertegenwoordigen.
Aanvrager moet alle gegevens overleggen die (de medisch adviseur van) OOM noodzakelijk acht om de
aanvraag te beoordelen. De aanvraag moet in elk geval bevatten:
• een korte beschrijving van het gevraagde hulpmiddel;
• een medische onderbouwing van de voorschrijvend arts;
• productinformatie en prijsopgave van de leverancier.
Een verzekerde persoon kan slechts aanspraak maken op vergoeding van de kosten van de verstrekking,
vervanging, correctie of herstel van een hulpmiddel of een reservemiddel, indien OOM hiervoor vooraf
schriftelijke toestemming heeft verleend. Dit geldt niet wanneer in het hulpmiddelenoverzicht is vermeld dat
geen toestemming vereist is.
In het hulpmiddelenoverzicht is ook opgenomen of er sprake is van een verstrekking in bruikleen of dat het
hulpmiddel uw eigendom wordt. Ook vermelden wij of er maximumvergoedingen of eigen bijdragen van
toepassing zijn.
U heeft verantwoordelijkheid voor het hulpmiddel
Als u een hulpmiddel heeft ontvangen, draagt u verantwoordelijkheid voor dit hulpmiddel. U moet een
hulpmiddel zorgvuldig verzorgen, onderhouden en beheren. Ook moet u aanwijzingen van de betrokken
deskundigen over het gebruik en het onderhoud van een hulpmiddel opvolgen.
Wanneer er door schuld, opzet of bewuste of onbewuste roekeloosheid van de verzekerde schade aan of
verlies van het hulpmiddel ontstaat, bestaat er géén aanspraak op vergoeding van kosten van vervanging,
wijziging of herstel van het hulpmiddel binnen de normale gebruikstermijn.
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U heeft recht op een adequaat hulpmiddel
U heeft in principe aanspraak op een altijd adequaat functionerend hulpmiddel. U heeft recht op vergoeding
van een gebruiksklaar hulpmiddel, dat wil zeggen, indien van toepassing, inclusief de eerste aanschaf van
batterijen en/of oplaadapparatuur.
De kosten van normaal gebruik van het hulpmiddel komen niet voor vergoeding in aanmerking. Onder de
kosten van normaal gebruik worden onder meer verstaan de kosten van energiegebruik en batterijen
(anders dan de eerste aanschaf zoals hierboven genoemd).
Er bestaat recht op een reservemiddel indien dit redelijkerwijs is aangewezen.
Een verzoek tot vervanging moet door verzekerde of namens verzekerde worden gemotiveerd, waarbij, in
geval van een beschadiging, de leverancier de aard en de oorzaak van de beschadiging toelicht.
De genoemde gebruikstermijnen zijn van indicatieve aard. In individuele gevallen kan, als dat geïndiceerd is,
hiervan worden afgeweken volgens onderstaande bepalingen:
• Voor verstrekking van een nieuw hulpmiddel binnen de gemiddelde gebruikstermijn is voorafgaande
toestemming van OOM vereist.
• Verzekerde heeft recht op vervanging van een hulpmiddel indien het niet langer als adequaat
functionerend hulpmiddel kan worden aangemerkt, ook indien de in dit reglement van toepassing zijnde
gebruikstermijn nog niet is verstreken. Een en ander wordt beoordeeld door OOM.
• Verzekerde heeft geen recht op vervanging van een hulpmiddel wanneer de verzekerde nog in het bezit is
van een adequaat functionerend hulpmiddel. Dit geldt eveneens wanneer een eventuele gebruikstermijn is
verstreken.
Hoe wordt de betaling geregeld?
OOM heeft geen leveranciers gecontracteerd. Verzekerde kan, na toestemming te hebben verkregen van
OOM, het hulpmiddel aanschaffen bij een leverancier naar keuze en vervolgens de kosten bij OOM
declareren.
OOM kan voorwaarden verbinden aan (de kwaliteit van) de leverancier, aan (de kwaliteit van) het hulpmiddel
(bijv. uitvoering of materiaal) en aan de kosten ervan.
Let op: Hulpmiddelen vallen onder het eigen risico van uw ziektekostenverzekering.
In sommige gevallen heeft u een eigen bijdrage. Dit betekent dat u de kosten zelf moet betalen.
Voorbeeld: u heeft een eigen risico voor ziektekosten van € 250,-. U declareert een paar allergeen vrije
schoenen. De maximale vergoeding hiervoor bedraagt € 329,- en u heeft een eigen bijdrage van € 139,-.
Hoe werkt de vergoeding dan in de praktijk? Stel dat de door u gemaakte kosten € 500,- zijn en u declareert
deze. Als de kosten worden vergoed, wordt eerst de maximale vergoeding bepaald. Deze is € 329,-. Hiervan
wordt de eigen bijdrage afgetrokken van € 139,-. Het te erkennen bedrag is dan € 190,-. Als u nog geen
gebruik heeft gemaakt van het eigen risico van uw ziektekostenverzekering (in het voorbeeld € 250,-), dan
krijgt u een lagere uitkering. Het saldo van uw eigen risico wordt op dat moment € 60,-.
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Voorwaarden voor hulpmiddelen
Indien u de Light-dekking, Regular-dekking, Comfort-dekking of DeLuxe-dekking heeft verzekerd:
Artikel 1 – Hulpmiddelen na een ongeval
Onder de Light-, Regular-, Comfort- of DeLuxe-dekking heeft u recht op vergoeding voor bepaalde hulpmiddelen nadat u een ongeval heeft gehad. Welke hulpmiddelen wij dan vergoeden kunt u nalezen in de
polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering.
Indien u de Comfort- of DeLuxe-dekking heeft verzekerd:
Wij vergoeden onderstaande hulpmiddelen:
Artikel 2 – Hulpmiddelen vervanging anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam
OOM vergoedt uitwendige hulpmiddelen voor volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische
eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan. Dit zijn:
a. hulpmiddelen ter gehele of gedeeltelijke vervanging van:
• de schouder, arm, hand, been of voet. Als het gaat om hulpmiddelen met een energievoorziening,
vergoedt OOM in dit specifieke geval ook de oplaadinrichting en batterijen;
• de mamma;
• de stembanden;
• het haar als sprake is van blijvende of langdurige gehele of gedeeltelijke kaalhoofdigheid als gevolg van
een medische aandoening of behandeling van medische aard (eens per jaar, maximaal € 400).
b. hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging of bedekking van:
• de oogbol;
• het gelaat.
Tevens vergoeden we, voor de verzekerde die een borstamputatie heeft ondergaan tijdens de verzekeringsperiode en indien deze borstamputatie voor vergoeding in aanmerking komt, 75% van de kosten van lingerie
en badkleding tot een maximum van € 120,- per verzekerde per verzekeringsjaar of verzekerde periode
indien korter verzekerd.
Echter, voor lingerie en badkleding wordt nooit meer vergoed dan € 480,- gedurende de gehele looptijd van
de verzekering. Wij vergoeden alleen op naam gestelde nota’s van daarvoor gespecialiseerde leveranciers.
Er wordt geen vergoeding verleend voor:
• hulp- en aanzetstukken bij prothesen als die specifiek voor de arbeidssituatie nodig zijn;
• plakstrips of hechtpleisters bij een mammaprothese;
• pruiken bij klassieke mannelijke kaalheid.
Artikel 3 – Hulpmiddelen voor het ademhalingsstelsel
OOM vergoedt de kosten voor uitwendige hulpmiddelen voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van
gevolgen van stoornissen in de functie van het ademhalingsstelsel. Wij vergoeden ook de stoffen die met
deze hulpmiddelen worden toegediend:
• Zuurstof
• Stoffen die gecertificeerd zijn als medisch hulpmiddel in de zin van de (Nederlandse) Wet op de medische
hulpmiddelen.
Wij vergoeden geen kosten van:
• Apparatuur voor chronische ademhalingsondersteuning
• Apparatuur uitsluitend ingezet voor vermindering van snurken
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Artikel 4 – Uitwendige hulpmiddelen bij stoornissen gerelateerd aan urinelozing en defecatie.
Uitwendige hulpmiddelen met al dan niet inwendige onderdelen te gebruiken bij stoornissen in de functies
gerelateerd aan urinelozing en defecatie. OOM vergoedt de kosten van incontinentie absorptiematerialen
alleen:
• Voor kinderen van 3 of 4 jaar oud die lijden aan een niet-fysiologische vorm van incontinentie;
• Voor kinderen van 5 jaar of ouder en er geen sprake is van kortdurende incontinentie of van enuresis
nocturna (nachtelijk bedplassen).
Niet vergoed worden:
• schoonmaakmiddelen en geurmiddelen;
• huidbeschermende middelen;
• kleding (behalve netbroekjes);
• plaswekkers voor de behandeling van enuresis nocturna (nachtelijk bedplassen);
• beschermende onderleggers, tenzij sprake is van een bijzondere individuele zorgvraag.
Artikel 5 – Lichaamsgebonden hulpmiddelen voor het bewegingssysteem (ook orthesen en orthopedische
schoenen)
OOM vergoedt uitwendige lichaamsgebonden hulpmiddelen voor het bewegingssysteem die dienen voor het
wijzigen van gestoorde functies van het bewegingssysteem, aan beweging verwante functies of
anatomische eigenschappen van structuren verwant aan beweging of de anatomische eigenschappen van
de schedel.
De kosten worden vergoed als de hulpmiddelen worden gebruikt bij een ernstige aandoening en u er
langdurig en niet uitsluitend bij sporten op bent aangewezen.
OOM vergoedt de kosten van orthesen en orthopedische schoenen in de volgende gevallen:
• (Semi-)orthopedische schoenen
• voor kinderen onder de 16 eens per 6 maanden; eigen bijdrage: € 75,• voor personen van 16 jaar en ouder eens per jaar; eigen bijdrage: € 150,• Wisselpaar
• eens per 3 jaar voor personen van 16 jaar en ouder; eigen bijdrage: € 150
• Orthopedische binnenschoenen
• Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen (maximaal 4x per jaar)
Artikel 6 – Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie
Dit zijn:
• hulpmiddelen voor correctie van stoornissen in de visuele functie van het oog en van functies van aan het
oog verwante structuren. Geen aanspraak bestaat op brillenglazen of filterglazen inclusief montuur;
• hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen:
- in het lezen, schrijven of gebruik van telecommunicatieapparatuur;
- bij het om obstakels heenlopen of bij de oriëntatie.
Niet vergoed worden eenvoudige hulpmiddelen voor lezen en schrijven en eenvoudige hand- en
standloepen.
OOM vergoedt de kosten van lenzen alleen als de stoornis het gevolg is van een medische aandoening of
een trauma, waarbij lenzen tot een grotere verbetering in de functies gezichtsscherpte of kwaliteit van de
visus leiden dan brillenglazen.
Tactielleesapparatuur met toebehoren en bijbehorende kosten worden alleen vergoed, als u visueel
gehandicapt bent en andere hulpmiddelen voor het lezen van zwartschrift niet doelmatig zijn. Uit een
verklaring van de behandelend arts of specialist moet blijken dat u met het apparaat kunt omgaan.
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Blindengeleidehonden zijn speciaal hiervoor opgeleide honden die een substantiële bijdrage leveren aan uw
mobiliteit of oriëntatie in het maatschappelijk verkeer als u blind bent of zo slechtziend dat u hierop bent
aangewezen. Blindengeleidehonden worden in bruikleen verstrekt en blijven eigendom van het betrokken
opleidingsinstituut voor blindengeleidehonden. OOM verstrekt per kwartaal een tegemoetkoming in de
kosten van het onderhoud van de blindengeleidehond van maximaal € 250,-.
Artikel 7 – Hulpmiddelen bij stoornissen hematologisch systeem
Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden en toebehoren te gebruiken bij stoornissen in de functies van
het hematologisch systeem.
Artikel 8 – Hulpmiddelen voor het reguleren en controleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel bij
diabetes
OOM vergoedt de kosten van hulpmiddelen voor het reguleren en controleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel bij diabetes. Er is dekking voor:
• Bloedafnameapparatuur (eens per 2 jaar);
• Lancetten bij bloedafname apparatuur bij diabetes;
• Bloedglucosemeter (eens per 3 jaar);
• Teststrips;
• Insulinepen (eens per 2 jaar)
• Insulinepomp met toebehoren (eens per 4 jaar).
De kosten worden alleen vergoed nadat vooraf toestemming is verleend door OOM. Dit gebeurt op basis van
een verklaring van een arts. Deze verklaring is 2 jaar geldig, hierna moet door de arts een nieuwe verklaring
worden afgegeven omtrent de medische noodzaak.
Verder bestaat er vergoeding voor:
• Diabeten die nagenoeg uitbehandeld zijn met orale bloedsuikerverlagende middelen en waarbij
behandeling met insuline wordt overwogen: op voorschrift van de behandelend arts 50 teststrips, zo nodig
te verhogen tot 100;
• Diabeten die 1-2 maal per dag een insuline-injectie nodig hebben: maximaal 100 teststrips per 3
maanden;
• Diabeten die 3 of meer insuline-injecties per dag nodig hebben: maximaal 400 teststrips per 3 maanden;
• Het gebruik van een insulinepomp: maximaal 400 teststrips per 3 maanden.
Voor moeilijk instelbare diabeten en voor diabeten jonger dan 18 jaar kan toestemming gegeven worden
voor meer dan 400 strips.
Van deze aantallen kan op medische indicatie worden afgeweken.
Artikel 9 – Gehoorhulpmiddelen
OOM vergoedt de kosten van hulpmiddelen gehoorhulpmiddelen waarbij er dekking is voor:
Elektro-akoestische hoortoestellen
Elektro-akoestische hoortoestellen voor persoonlijk gebruik, in gewone dan wel bijzondere uitvoering,
bestemd om op of aan het menselijk lichaam te worden bevestigd ter verbetering van een gestoord gehoor,
alsmede de zogenaamde gehoorlepels of gehoorslangen die het geluid via mechanische weg versterken.
OOM vergoedt ook de kosten van aanschaf en vervanging van oorstukjes. Als bijzondere uitvoering van
hoortoestellen worden beschouwd:
• een crosuitvoering;
• een bicrosuitvoering;
• een beengeleideruitvoering;
• een uitvoering met één ingebouwde microfoon en twee aansluitingen;
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• een uitvoering met één uitwendige microfoon en één aansluiting;
• een uitvoering met één ingebouwde microfoon, één uitwendige microfoon en één aansluiting.
Een indicatie voor hoortoestellen is aanwezig:
• voor één hoortoestel als het drempelverlies van het audiogram van het beste oor ten minste 35 dB
(verkregen door het gehoorverlies bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz te middelen) bedraagt en
als het verstaan van spraak, in stilte aangeboden met normale sterkte (55 dB) door toepassing van het
hoortoestel ten minste met 20% toeneemt;
• voor twee hoortoestellen als de winst van spraakverstaanvaardigheid ten minste 10% bedraagt ten
opzichte van de aanpassing met één hoortoestel, dan wel het richtinghoren hersteld wordt tot een hoek
van 45 graden;
• bij bijzondere individuele zorgvragen.
Ringleidingen, infraroodapparatuur, FM-apparatuur
Ringleidingen, bestaande uit snoer en versterker met eventueel een tafelmicrofoon dan wel infraroodapparatuur of FM-apparatuur voor geluidsoverdracht, bestaande uit een ontvanger en een ender, al dan niet
met inductiespoel of hoofdtelefoon, of in kinbeugel-uitvoering, eveneens met één tafelmicrofoon.
Een indicatie voor een ringleiding, infraroodapparatuur of FM-apparatuur voor geluidsoverdracht, is
aanwezig als sprake is van:
• een toondrempelverlies op het beste oor van 40 dB gemiddeld over 500, 1000 en 2000 Hz (zogenaamde
Fletcherindex), of 50 dB gemiddeld over 1000, 2000 en 4000 Hz op het beste oor;
• een hinderlijk verlies voor spraakverstaan in ruis van minimaal 3 dB volgens de meetmethode van Plomp,
waarbij er rekening mee dient te worden gehouden dat dit met name bij jonge kinderen moeilijk of niet te
meten is.
Tinnitusmaskeerders
Maskeerders ter behandeling van ernstig oorsuizen (tinnitusmaskeerders). OOM vergoedt ook de eerste
aanschaf van de bijbehorende batterijen of accu’s en de aanschaf en vervanging van oorstukjes.
Vergoeding vindt plaats na voorschrift van een KNO-arts of audiologisch centrum.
Artikel 10 – Hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en bescherming
OOM vergoedt:
• kappen ter bescherming van de schedel;
• verbandmiddelen;
• bandagelenzen zonder visuscorrigerende lenzen.
OOM vergoedt de kosten van verbandmiddelen alleen bij een ernstige aandoening waarvoor langdurige
medische behandeling met de verbandmiddelen nodig is.
Artikel 11 – Hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen
OOM vergoedt in geval van een ongeval de kosten van krukken of een rolstoel via de ziektekostenverzekering.
Voor de hoogte van de vergoeding verwijzen wij naar de voorwaarden van uw ziektekostenverzekering. In
andere gevallen vergoedt OOM de volgende hulpmiddelen voor mobiliteit van personen:
• krukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators en loopwagens;
• serveerwagens;
• stoelen met een trippelfunctie;
• loopfietsen.
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OOM vergoedt de kosten van krukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators en loopwagens
alleen als u hierop langdurig bent aangewezen om te kunnen lopen, terwijl u niet kunt volstaan met een
eenvoudiger hulpmiddel en als sprake is van:
• evenwichtsstoornissen;
• functiestoornissen van de onderste extremiteiten, waarbij het wel mogelijk is zonder gebruik van de
handen te staan, maar niet om te lopen zonder ondersteuning, of;
• stoornissen in het uithoudingsvermogen of vormen van lichamelijke zwakte, als u met het loophulpmiddel
uw zelfstandigheid kunt behouden of met het loophulpmiddel een opname in een instelling wordt
voorkomen.
Aanspraak op serveerwagens bestaat als u hierop langdurig bent aangewezen, terwijl u niet kunt volstaan
met een eenvoudiger hulpmiddel en sprake is van een arm- of handfunctiestoornis.
OOM vergoedt de kosten van stoelen met een trippelfunctie alleen als u hierop langdurig bent aangewezen en
• als u zich binnenshuis alleen zittend kunt verplaatsen en niet beschikt over een in huis bruikbare rolstoel, of
• als u voldoet aan de indicatie voor krukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators of
loopwagens, maar door een gestoorde hand- of armfunctie geen gebruik kunt maken van deze
loophulpmiddelen, of
• als u zich niet zonder gebruik van de handen staande kunt houden.
Aanspraak op loopfietsen bestaat als u hierop langdurig bent aangewezen en sprake is van functiestoornissen van de onderste extremiteiten – al dan niet samen met defecten – terwijl u niet kunt volstaan met een
eenvoudiger loophulpmiddel.
Artikel 12 – Injectiespuiten, injectiepennen of toebehoren
OOM vergoedt injectiespuiten, injectiepennen of toebehoren als sprake is van een aandoening die langdurig
gebruik van deze middelen noodzakelijk maakt, met uitzondering van diabetes.
OOM vergoedt de kosten van injectiespuiten of injectiepennen in een aan een handicap aangepaste
uitvoering alleen als u als gevolg van een ernstige motorische handicap of verminderd gezichtsvermogen
redelijkerwijs niet kunt volstaan met een injectiespuit of injectiepen in niet-aangepaste uitvoering.
Artikel 13 – Therapeutische, elastische kousen
OOM vergoedt uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functieverlies
van aderen bij het transport van bloed en het functieverlies van lymfevaten bij het transport van lymfe.
OOM vergoedt de kosten van therapeutische elastische kousen vanaf drukklasse 2. Er is geen vergoeding
van elastische kousen bij nabehandeling van het verwijderen van spataderen.
Artikel 14 – Draagbare uitwendige infuuspompen
Draagbare, uitwendige infuuspompen met toebehoren als sprake is van continue parenterale toediening in
de thuissituatie van een geneesmiddel dat onder de dekking van uw ziektekostenverzekering valt, met
uitzondering van insuline.
Artikel 15 – Schoenvoorzieningen niet zijnde orthesen
Hieronder vallen:
• verbandschoenen;
• allergeenvrije schoenen als sprake is van een allergie.
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OOM vergoedt de kosten van verbandschoenen alleen als sprake is van huiddefecten, huidulcera of sensibiliteits- en circulatiestoornissen aan de voet, of in de herstelperiode na partiële amputaties, traumatische
beschadigingen of operatieve ingrepen aan de voet.
Artikel 16 – Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding
Dit zijn:
• niet-klinisch ingebrachte sondes met toebehoren;
• uitwendige voedingspompen met toebehoren;
• uitwendige toebehoren benodigd bij de toediening van parenterale voeding.
OOM vergoedt geen kosten van voeding.
Artikel 17 – Spraakvervangende hulpmiddelen
Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken. Hulpmiddelen voor correctie van de vloeiendheid van het spreken (stotteren) worden niet vergoed.
Artikel 18 – Hulpmiddelen voor communicatie, informatie en signalering
OOM vergoedt hulpmiddelen voor communicatie, informatie en signalering zoals:
• computers met bijbehorende apparatuur voor lichamelijk gehandicapten;
• schrijfmachines voor lichamelijk gehandicapten;
• invoer- en uitvoerapparatuur en de daartoe benodigde programmatuur, noodzakelijke upgrades daarvan,
alsmede accessoires voor een computer en een schrijfmachine, aangepast aan een lichamelijke handicap;
• bladomslagapparatuur;
• opname- en voorleesapparatuur voor gehandicapten, zijnde daisy-spelers of daisyprogrammatuur voor
uitbehandelde dyslectici en motorisch beperkten;
• telefoons en een telefoneerhulpmiddel, zijnde:
- hulpmiddelen voor het kiezen van telefoonnummers;
- telefoonhoornhouders;
- met omgevingsbesturingsapparatuur te bedienen telefoons;
- teksttelefoons of beeldtelefoons voor auditief gehandicapten.
• signaleringsapparatuur en een alarmeringssysteem, zijnde:
- weken waarschuwingsinstallaties ten behoeve van auditief gehandicapten;
- persoonlijke alarmeringsapparatuur voor lichamelijk gehandicapten.
OOM vergoedt de kosten van computers als u lichamelijk gehandicapt bent en voor informatie en communicatie of bediening van huishoudelijke apparaten – vrijwel – geheel op deze apparatuur bent aangewezen.
OOM vergoedt de kosten van schrijfmachines als u lichamelijk gehandicapt bent en voor het onderhouden
van maatschappelijke contacten – vrijwel – geheel op deze middelen bent aangewezen.
OOM vergoedt de kosten van een teksttelefoon als:
• sprake is van een toon-drempelverlies op het beste oor van 70dB gemiddeld over 500, 1000, 2000 en
4000 Hz, of;
• het verstaan van spraak, in stilte aangeboden met normale sterkte (55dB), zelfs door toepassing van een
hoortoestel, met het beste oor niet meer bedraagt dan 50%;
• bij bijzondere zorgvragen.
OOM vergoedt de kosten van een beeldtelefoon als u een indicatie heeft voor een teksttelefoon, maar deze
telefoon voor u niet bruikbaar is, en u de gebarentaal voldoende beheerst of in geval van bijzondere
zorgvragen.
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OOM vergoedt de kosten van weken waarschuwingsinstallaties als sprake is van een toondrempelverlies op
het beste oor van 60 dB gemiddeld over 500, 1000, 2000 en 4000 Hz of in geval van bijzondere zorgvragen.
OOM vergoedt de kosten van persoonlijke alarmeringsapparatuur voor lichamelijk gehandicapten als u
lichamelijk gehandicapt bent en in een verhoogde risicosituatie verkeert. De kosten van abonnementen
worden niet vergoed.
Artikel 19 – Uitwendige elektrostimulators met toebehoren tegen chronische pijn
Uit de schriftelijke toelichting van de behandelend arts of specialist moet blijken dat u met goed resultaat
een proefbehandeling heeft doorlopen.
Artikel 20 – Solo-apparatuur met toebehoren
OOM vergoedt de kosten van solo-apparatuur alleen als sprake is van:
• een toondrempelverlies op het beste oor van 40 dB gemiddeld over 500, 1000 en 2000 Hz (zogenoemde
Fletcherindex), of 50 dB gemiddeld over 1000, 2000 en 4000 Hz op het beste oor;
• een hinderlijk verlies voor spraakverstaan in ruis van minimaal 3 dB volgens de meetmethode van Plomp,
waarbij er rekening mee dient te worden gehouden dat dit met name bij jonge kinderen moeilijk of niet te
meten is.
Deze apparatuur wordt verstrekt indien de verzekerde:
• de apparatuur gebruikt voor het volgen van her- of bijscholing, dan wel niet tot het reguliere onderwijs
behorende beroepsopleidingen in klassikaal- of groepsverband
• de apparatuur gebruikt voor het volgen van regulier onderwijs, of
• de apparatuur gebruikt voor het volgen van speciaal onderwijs in klassikaal-, onderscheidenlijk
groepsverband dat niet specifiek gericht is op dove en slechthorende leerlingen, of
• de apparatuur gebruikt tijdens het op medische gronden noodzakelijk ondergaan van een groepsgewijze
therapeutische behandeling, of
• de apparatuur gebruikt bij het in een gestructureerd en georganiseerd verband verrichten van betaalde of
niet-betaalde werkzaamheden.
Artikel 21 – Inrichtingselementen voor woningen, als u hierop langdurig bent aangewezen
OOM vergoedt inrichtingselementen voor woningen als u hierop langdurig bent aangewezen, zoals:
• aan functiebeperkingen aangepaste tafels;
• aan functiebeperkingen aangepaste stoelen;
• antidecubituszitkussens;
• bedden met toebehoren, zijnde:
- bedden in speciale uitvoering met inbegrip van daarvoor bestemde matrassen;
- antidecubitusbedden, -matrassen en -overtrekken ter behandeling en preventie van decubitus;
- dekenbogen, onrusthekken, bedgalgen, papegaaien en portalen;
- bedverkorters en -verlengers;
• bedbeschermende onderleggers, als het verlies van bloed of exsudaat dusdanige hygiënische problemen
oplevert dat deze slechts door gebruik van een bedbeschermende onderlegger kunnen worden
ondervangen.
Aanspraak op aan functiebeperkingen aangepaste stoelen bestaat als u problemen heeft bij het zitten en
niet kan worden volstaan met een stoel die voldoet aan de normale ergonomische eisen en als niet alleen
sprake is van vetzucht, reuzengroei of dwerggroei. De stoelen zijn voorzien van één of meer van de volgende
functies of aanpassingen: specifieke polstering, abductiebalk, arthrodesezitting of pelottes voor zijwaartse
steun. Onder de normale ergonomische eisen worden de volgende aanpassingen verstaan: neksteun,
hoofdsteun, beensteun, lendensteun, verstelbare rugleuning, voetsteun, verstelbare zitting, verstelbare
armleuning, of aanpassingen van zithoogte, zitdiepte of zitbreedte. Aanspraak op een uitvoering met
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zwenkwielen, beremming of hoog/laag-mechanisme bestaat als de stoel op diverse plaatsen of bij verschillende werkhoogten moet worden gebruikt. Aanspraak op een uitvoering met een sta-opsysteem bestaat als
u niet zelfstandig uit de stoel kunt opstaan. Stoelen met alleen een sta-opfunctie worden niet vergoed.
Aanspraak op bedden met toebehoren bestaat alleen als het gebruik daarvan strekt tot behoud van uw
zelfredzaamheid en met de verstrekking opname in een instelling wordt voorkomen of als u een indicatie
heeft voor verpleging.
Artikel 22 – Hulphonden
OOM vergoedt de verstrekking van hulphonden die een substantiële bijdrage leveren aan de mobiliteit en
algemene of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen van een verzekerde persoon die volledig doof is of
die als gevolg van een blijvende ernstige lichamelijke functiebeperking aangewezen is op die bijdrage. De
verzekerde persoon kan aanspraak maken op een hulphond als daarmee de zelfstandigheid wordt vergroot
en het beroep op zorgondersteuning vermindert.
Hulphonden worden in bruikleen verstrekt en blijven eigendom van het betrokken opleidingsinstituut voor
hulphonden.
OOM verstrekt per kwartaal een tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van de hulphond van
maximaal € 250,-.
Artikel 23 – Hulpmiddelen ter compensatie van onvoldoende arm-, hand-, en vingerfunctie
OOM vergoedt hulpmiddelen ter compensatie van onvoldoende arm-, hand-, en vingerfunctie. Uit een
schriftelijke toelichting van de behandelend specialist moet blijken dat het beroep van de verzekerde op
professionele zorg zal verminderen en dat verzekerde met de hulpmiddelen kan omgaan
Artikel 24 – Apparatuur voor thuisdialyse
OOM vergoedt apparatuur voor thuisdialyse met toebehoren. Hieronder valt ook:
• de regelmatige controle en het onderhoud ervan en de chemicaliën en vloeistoffen voor het verrichten van
de dialyse;
• vergoeding van de kosten voor redelijkerwijs te verrichten aanpassingen in en aan de woning en het
herstel in de oorspronkelijke staat, voor zover andere wettelijke regelingen daarin niet voorzien;
• vergoeding van overige redelijke kosten die rechtstreeks met de thuisdialyse samenhangen, als andere
wettelijke regelingen daarin niet voorzien;
• overige gebruiksartikelen redelijkerwijs nodig bij de thuisdialyse.
Deze onderdelen zijn van toepassing op hemodialyse en de verschillende vormen van peritoneaaldialyse.
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Tabel Hulpmiddelen RH2012
COMFORT- EN DELUXE-DEKKING
Artikelnr

Hulpmiddel

Voorschrift

Toestemming
vooraf OOM

Richtlijn minimale gebruiksduur

Maximum vergoeding of
eigen bijdrage

Bruikleen of
eigendom

Prothesen
2

Prothesen voor schouder, arm,
hand, been of voet

Medisch specialist

Ja

3 jaar

-

Eigendom

2

Mamma-(borst)prothesen

Medisch specialist

Ja

3 jaar

-

Eigendom

2

Stemprothesen en
spraakversterkers

Medisch specialist

Ja

3 jaar

-

Eigendom

2

Pruik

Behandelend arts

Ja

1 jaar

-

Eigendom

2

Prothese gelaat, neus of oorschelp

Medisch specialist

Ja

-

-

Eigendom

2

Oogprothesen, scleraschalen en
scleralenzen

Behandeling
oogarts

Ja

-

-

Eigendom

2

Aangepaste lingerie en badkleding

Voor verzekerde
die borstamputatie
heeft ondergaan

Ja

-

75% van de kosten tot
maximaal € 120,- per
verzekerde per
verzekeringsjaar of
verzekerde periode indien
korter verzekerd.
Max. vergoeding € 480,voor de hele looptijd van
de verzekering.

Eigendom
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Artikelnr

Hulpmiddel

Voorschrift

Toestemming
vooraf OOM

Richtlijn minimale gebruiksduur

Maximum vergoeding of
eigen bijdrage

Bruikleen of
eigendom

Ademhulpmiddelen
3

Zuurstofapparaten met
bijbehorende zuurstof, zuurstofconcentratoren met toebehoren en
vergoeding van stroomkosten

Behandelend arts

Ja

-

-

Bruikleen

3

Apparatuur voor positieve

Behandelend arts

Ja

-

-

Eigendom

uitademingsdruk
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3

Slijmuitzuigapparatuur en
toebehoren

Medisch specialist

Ja

-

-

Bruikleen

3

Tranchea capsules

Medisch specialist

Ja

-

-

Eigendom

3

M.R.A. ter behandeling van
Obstructief Slaap Apnoe
Syndroom (OSAS)

Longarts, KNO-arts
of neuroloog

Ja

-

-

Eigendom

3

Apparatuur ter behandeling
van Obstructief Slaap Apnoe
Syndroom (OSAS), met
uitzondering van M.R.A.

Medisch specialist

Ja

-

-

Bruikleen

3

Vernevelaars en toebehoren

Behandelend arts

Ja

-

-

Bruikleen

3

Longvibrator

Behandelend arts

Ja

-

-

Bruikleen

3

Losse universele voorzetkamers

Behandelend arts

Ja

-

-

Eigendom

3

Stomabeschermer voor trachea
canule

Medisch specialist

Ja

-

-

Eigendom

3

Hypertoon zout

Behandelend arts,
alleen voor Cystic
Fibrosis (CF) patiënten vanaf 6 jaar

Ja

-

-

Eigendom
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Artikelnr

Hulpmiddel

Voorschrift

Toestemming
vooraf OOM

Richtlijn minimale gebruiksduur

Maximum vergoeding of
eigen bijdrage

Bruikleen of
eigendom

Hulpmiddelen voor urinelozIng en defecatie
4

Urineopvang zakken

Behandelend arts

Ja

-

Eigendom

4

Katheters

Behandelend arts

Ja

-

Eigendom

4

Spoelapparatuur (anaal)

Behandelend arts

Ja

-

Eigendom

4

Stomavoorzieningen

Behandelend arts

Ja

-

Eigendom

4

Incontinentie absorptie materiaal
en wasbaar incontinentie materiaal

Behandelend arts

Ja

-

Eigendom

Colostoma
• Tweedelig: maximaal 4 plakken per
week/ maximaal 4 zakjes per dag
• Eendelig: maximaal 4 zakjes per dag
Stomapluggen
• Tweedelig: maximaal 1 plak en
4 pluggen per dag
• Eendelig: maximaal 4 pluggen per
dag
Ileostoma
• Tweedelig: maximaal 4 plakken per
week/ maximaal 2 zakjes per dag
• Eendelig: maximaal 2 zakjes per dag
Urostoma
• Tweedelig: maximaal 4 plakken per
week/ maximaal 2 zakjes per dag
• Eendelig: maximaal 2 zakjes per dag
455 stuks per 3 maanden, wasbaar
3 stuks per jaar
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Artikelnr

Hulpmiddel

Voorschrift

Toestemming
vooraf OOM

Richtlijn minimale gebruiksduur

Maximum vergoeding of
eigen bijdrage

Bruikleen of
eigendom

Lichaamsgebonden hulpmiddelen voor het bewegingssysteem (orthesen en orthopedische schoenen)
5

Korsetten

Medisch specialist

Ja

2 jaar

-

Eigendom

5

Orthopedische beugelapparatuur
inclusief sta-orthesen

Medisch specialist

Ja

-

-

Eigendom
(behalve
sta-orthesen:
Bruikleen)

5

Spalk-, redressie- of
correctieapparatuur voor
langdurig gebruik bij een ernstige
aandoening (inclusief zit- en
ligorthesen)

Medisch specialist

Ja

2 jaar

-

Eigendom

5

Breukbanden

Behandelend arts

Ja

1 jaar

-

Eigendom

5

Orthopedisch schoeisel

Medisch specialist

Ja

(Semi-)orthopedische schoenen:
voor kinderen onder de 16 eens per
6 maanden; eigen bijdrage: € 75,voor personen van 16 jaar en ouder
eens per jaar); eigen bijdrage: € 150,Wisselpaar eens per 3 jaar voor
personen van 16 jaar en ouder; eigen
bijdrage: € 150

5

Orthopedische binnenschoenen

Medisch specialist

Ja

-

-

Eigendom

5

Orthopedische voorzieningen aan
confectieschoenen

Medisch specialist

Ja

Max. 4 x per jaar

-

Eigendom

Eigendom

17 van 28

Reglement Hulpmiddelen

Artikelnr

Hulpmiddel

Voorschrift

Toestemming
vooraf OOM

Richtlijn minimale gebruiksduur

Maximum vergoeding of
eigen bijdrage

Bruikleen of
eigendom

Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie
6

Contactlenzen, scleralenzen en
bandagelenzen met visuscorrectie

Oogarts

Ja

-

Eigen bijdrage € 52,50
per lens bij lens met
gebruiksduur > 1 jaar;
Eigen bijdrage € 105,- per
kalenderjaar bij lenzen
met gebruiksduur < 1 jaar;
Eigen bijdrage € 52,50
per kalenderjaar bij
correctie van 1 oog met
lens met gebruiksduur
< 1 jaar

Eigendom

6

Bijzondere optische hulpmiddelen

Oogarts of
regionaal instituut
voor blinden of
slechtzienden

Ja

-

-

Bruikleen

6

Beeldschermloep

Medisch specialist

Ja

-

-

Bruikleen

6

Tactielleesapparatuur met
toebehoren

Medisch specialist

Ja

-

-

Bruikleen

6

Computerprogrammatuur voor
grootlettersystemen voor visueel
gehandicapten

Behandelend arts

Ja

-

-

Bruikleen

6

Invoer- en uitvoerapparatuur,
benodigde programmatuur,
noodzakelijke upgrades en
gebruiksinstructie voor visueel
gehandicapten

Behandelend arts

Ja

-

-

Bruikleen
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Artikelnr

Hulpmiddel

Voorschrift

Toestemming
vooraf OOM

Richtlijn minimale gebruiksduur

Maximum vergoeding of
eigen bijdrage

Bruikleen of
eigendom
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6

Hulpmiddelen voor het kiezen van
telefoonnummers voor visueel
gehandicapten

Behandelend arts

Ja

-

-

Bruikleen

6

Spraaksoftware voor mobiele
telefoons

Behandelend arts

Ja

-

-

Bruikleen

6

Memorecorders voor visueel
gehandicapten

Behandelend arts

Ja

-

-

Bruikleen

6

Daisyspeler of
daisyprogrammatuur voor visueel
gehandicapten

Behandelend arts

Ja

5 jaar

-

Eigendom

6

Opname- en voorleesapparatuur
voor visueel gehandicapten
(inclusief apparatuur voor
tv-ondertiteling)

Behandelend arts

Ja

-

-

Bruikleen

6

Afdekpleisters bij amblyopie
(“lui oog”)

Behandelend arts

Ja

-

-

Eigendom

6

Blindentaststok

Behandelend arts

Ja

3 jaar

-

Eigendom

6

Blindengeleidehonden

Medische
indicatiestelling
door regionaal
instituut blinden en
slechtzienden;
Praktische
indindicatiestelling
door
opleidingsinstituut
blindengeleidehonden

Ja

-

-

Bruikleen
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Artikelnr

Hulpmiddel

Voorschrift

Toestemming
vooraf OOM

Richtlijn minimale gebruiksduur

Maximum vergoeding of
eigen bijdrage

Bruikleen of
eigendom

Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in functies van het hematologisch systee m
7

Zelfmeetapparatuur voor
bloedstollingstijden en toebehoren

Trombosedienst

Ja

-

-

Bruikleen

Uitwendige Hulpmiddelen Te Gebruiken Bij Controleren En Reguleren Van Stoornissen In De Bloedsuikerspiege L
8

Diabetes-materialen:
• apparatuur voor zelf bloed
afname + bijhorende lancetten;
• bloedglucosetestmeter +
bijbehorende teststrips;
• injectie-materiaal;

Behandelend arts

Ja

8

Insulinepompen en toebehoren

Behandelend arts

Ja

Maximale hoeveelheden:
• apparatuur voor zelf
bloedafname: 1 maal per
2 jaar
• bloedglucose- testmeter
of starterspakket: 1 maal
per 3 jaar
• insulinepen: 1 maal per
2 jaar
4 jaar

-

Eigendom

Bruikleen of
eigendom
(afhankelijk van
de benodigde
pomp)
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Artikelnr

Hulpmiddel

Voorschrift

Toestemming
vooraf OOM

Richtlijn minimale gebruiksduur

Maximum vergoeding of
eigen bijdrage

Bruikleen of
eigendom

Gehoorhulpmiddelen
9

Hoortoestel

KNO-arts of
audiologisch
centrum

Ja

De hoogte van de maximale
vergoeding is afhankelijk van de
gebruiksduur.
Voor verzekerden van 16 jaar en
ouder:
• € 509,50 voor de eerste aanschaf
of een gebruik korter dan 6 jaar;
• € 600,50 voor een gebruik tussen
de 6 en 7 jaar;
• € 691,- voor een gebruik langer
dan 7 jaar.
Voor een cros-, bicros- of
beengeleideruitvoering (in
brilmontuur): € 66 boven op deze
vergoedingsbedragen.
Voor verzekerden jonger dan 16 jaar:
€ 691,-

9

Oorstukjes

KNO-arts of
audiologisch
centrum

Ja

24 maanden voor verzekerden van
16 jaar of ouder
6 maanden voor verzekerden jonger
dan 16 jaar

-

Eigendom

9

Ringleiding, FM-apparatuur of
infraroodapparatuur

KNO-arts of
audiologisch
centrum

Ja

5 jaar

-

Eigendom

9

Tinnitusmaskeerder

KNO-arts of
audiologisch
centrum

Ja

5 jaar

-

Eigendom

Eigendom
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Artikelnr

Hulpmiddel

Voorschrift

Toestemming
vooraf OOM

Richtlijn minimale gebruiksduur

Maximum vergoeding of
eigen bijdrage

Bruikleen of
eigendom

Hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en bescherming
10

Schedelkappen

Medisch specialist

Ja

-

-

Eigendom

10

Verbandmiddelen

Behandelend arts
of gespecialiseerd
verpleegkundige

Ja

-

-

Eigendom

10

Bandagelenzen zonder
visuscorrigerende werking

Oogarts

Ja

-

-

Eigendom

Hulpmiddelen voor mobiliteit voor personen
11

Krukken, loophulpen, looprekken,
rollators en loopwagens;
Serveerwagens

Behandelend arts

Ja

-

-

Eigendom tenzij
kosten hoger
dan € 500,-,
in dat geval:
bruikleen

11

Stoelen met een trippelfunctie

Behandelend arts
+ schriftelijk advies
ergotherapeut

Ja

-

-

Bruikleen

11

Loopfietsen

Behandelend arts
+ schriftelijk advies
ergotherapeut

Ja

-

-

Bruikleen

Behandelend arts

Ja

-

-

Eigendom

injectiespuiten
12

Injectiespuiten met toebehoren en
injectiepennen met toebehoren
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Artikelnr

Hulpmiddel

Voorschrift

Toestemming
vooraf OOM

Richtlijn minimale gebruiksduur

Maximum vergoeding of
eigen bijdrage

Bruikleen of
eigendom

Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij langdurig compenseren van functieverlies van aderen bij transport van bloed en functie verlies van lymfevaten bij
transport van lymfe
13

Therapeutische elastische kousen
en aan- en uittrekhulpen

Behandelend arts

Ja

-

1 kous/ 1 paar;
na 3 maanden 2 stuks;
na 12 maanden 2 stuks

Eigendom

13

Hulpmiddelen voor mechanische
lymfedrainage

Behandelend arts

Ja

-

-

Bruikleen

Behandelend
specialist

Ja

-

-

Bruikleen

Draagbare uitwendige infuuspompen
14

Draagbare uitwendige infuuspomp
en toebehoren

Schoenvoorzieningen niet zijnde orthesen
15

Verbandschoenen

Behandelend arts

Ja

-

Max.vergoeding € 146,-

Eigendom

15

Allergeenvrije schoenen

Dermatoloog

Ja

12 maanden voor verzekerden van 16
jaar of ouder

Eigen bijdrage € 139,Max.vergoeding € 329,-

Eigendom
Eigendom

6 maanden voor verzekerden jonger
dan 16 jaar

Eigen bijdrage € 69,50
Max.vergoeding € 259,50

3 jaar voor verzekerden van 16 jaar
of ouder

Eigen bijdrage € 139,Max.vergoeding € 329,-

Wisselpaar

Nee

Nee
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Reglement Hulpmiddelen

Artikelnr

Hulpmiddel

Voorschrift

Toestemming
vooraf OOM

Richtlijn minimale gebruiksduur

Maximum vergoeding of
eigen bijdrage

Bruikleen of
eigendom

Hulpmiddelen voor toedienen van voeding
16

Hulpmiddelen voor de toediening
van voeding:
a. niet-klinisch ingebrachte sondes
met toebehoren;
b. uitwendige voedingspompen
met toebehoren;
c. uitwendige toebehoren,
benodigd bij de toediening van
parenterale voeding

Behandelend arts

Ja

-

-

Bruikleen

-

-

Bruikleen

Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in spreken
17

Spraakvervangende hulpmiddelen

Behandelend arts

Ja

Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering
18

Computers met bijbehorende
apparatuur voor lichamelijk
gehandicapten

Behandelend arts

Ja

-

-

Bruikleen

18

Schrijfmachines voor lichamelijk
gehandicapten

Behandelend arts

Ja

-

-

Bruikleen

18

Invoer- en uitvoerapparatuur,
benodigde programmatuur,
noodzakelijke upgrades en
gebruiksinstructie voor lichamelijk
gehandicapten

Behandelend arts

Ja

-

-

Bruikleen

18

Bladomslagapparatuur

Behandelend arts

Ja

-

-

Bruikleen
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Reglement Hulpmiddelen

Artikelnr

Hulpmiddel

Voorschrift

Toestemming
vooraf OOM

Richtlijn minimale gebruiksduur

Maximum vergoeding of
eigen bijdrage

Bruikleen of
eigendom
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18

Opname- en voorleesapparatuur
voor gehandicapten: Daisyspeler /
webbox en daisy-programmatuur
voor dyslectici en motorisch
beperkten

Behandelend arts

Ja

5 jaar

-

Eigendom

18

Telefoons en telefoneerhulpmiddelen.
Teksttelefoons bij:
a. toondrempelverlies op beste oor
van 70 dB; of
b. verstaan van spraak is met
beste oor en met hoortoestel
niet meer dan 50%;
c. bijzondere individuele zorgvragen
Beeldtelefoons bij:
a. indicatie voor een teksttelefoon,
maar deze is voor verzekerde
niet bruikbaar;
b. bijzondere individuele zorgvragen
Hulpmiddelen voor kiezen van
telefoonnummers en telefoonhoornhouders voor: motorisch
gehandicapten Met omgevings
besturingsapparatuur te bedienen
telefoons

Behandelend arts,
KNO- arts of
audiologisch
centrum

Ja

-

-

Bruikleen

18

Wek- en waarschuwingsinstallaties
tbv auditief gehandicapten

Behandelend arts,
KNO- arts of
audiologisch
centrum

Ja

-

-

Bruikleen

18

Persoonlijke
alarmeringsapparatuur voor
lichamelijk gehandicapten

Behandelend arts

Ja

-

-

Bruikleen/
Eigendom

Reglement Hulpmiddelen

Artikelnr

Hulpmiddel

Voorschrift

Toestemming
vooraf OOM

Richtlijn minimale gebruiksduur

Maximum vergoeding of
eigen bijdrage

Bruikleen of
eigendom

Uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn
19

Uitwendige elektrostimulator met
de daarbij gehorende verbruiksartikelen. Na geslaagde proefperiode

Medisch specialist

Ja

-

-

Bruikleen

Medisch specialist
of audiologisch
centrum

Ja

-

-

Bruikleen

Solo-apparatuur
20

Solo apparatuur met toebehoren

Inrichtingselementen van woningen
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21

Aan functiebeperking aangepaste
tafels

Behandelend arts +
schriftelijke verklaring ergotherapeut

Ja

-

-

Bruikleen

21

Aan functiebeperking aangepaste

Behandelend arts +

Ja

-

-

Bruikleen

stoelen

schriftelijke verklaring ergotherapeut

21

Anti-decubitus zitkussens

Behandelend arts

Ja

-

-

Eigendom

21

Bedden in speciale uitvoering incl.
matras

Behandelend arts

Ja

-

-

Bruikleen

21

Anti-decubitus bedden, antidecubitus matrassen en
matrasovertrekken

Behandelend arts

Ja

-

-

Bruikleen

21

Dekenbogen, onrusthekken,
bedgalgen, papegaaien en
portalen

Behandelend arts

Ja

-

-

Bruikleen

Reglement Hulpmiddelen

Artikelnr

Hulpmiddel

Voorschrift

Toestemming
vooraf OOM

Richtlijn minimale gebruiksduur

Maximum vergoeding of
eigen bijdrage

Bruikleen of
eigendom

21

Bedverkorters, bedverlengers

Behandelend arts

Ja

-

-

Bruikleen

21

Bedbeschermende onderleggers

Behandelend arts

Ja

-

-

Eigendom

Medische
indicatiestelling
ergotherapeut
Praktische
indicatiestelling
opleidingsinstituut
hulphonden

Ja

-

-

Bruikleen

Hulphonden
22

Hulphonden

Hulpmiddelen ter compensatie van onvoldoende arm-, hand- en vingerfunctie
23

Hulpmiddelen ter compensatie van
onvoldoende arm-, hand- en
vingerfunctie

Medisch specialist
met toelichting

Ja

-

-

Bruikleen

Medisch specialist

Ja

-

-

Bruikleen

Apparatuur voor thuisdialyse
24

Thuisdialyse apparatuur en
toebehoren
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De handelsnaam OOM Verzekeringen wordt gebruikt door OOM Holding N.V.
(KvK Den Haag 27194193), OOM Global Care N.V. (AFM 12000623, KvK Den Haag
27111654), OOM Schadeverzekering N.V. (AFM 12000624, KvK Den Haag
27155593) en “O.O.M.” Onderlinge Molestverzekering-Maatschappij U.A.
(KvK Den Haag 27117235). Deze ondernemingen zijn statutair gevestigd in
Den Haag en houden gezamenlijk kantoor in Rijswijk.
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