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Aanvragen doelmatig en functiegericht loophulpmiddel
Regelmatig komt het voor dat zich problemen voordoen bij de verstrekking van een loophulpmiddel door de
zorgverzekeraar. Volstaat een standaard rollator niet en vraagt u een loophulpmiddel aan? Neem dan even de
tijd om deze informatie, die uit ervaringen van ergotherapeuten, fysio- en oefentherapeuten en
parkinsonverpleegkundigen is samengesteld, door te lezen en houd rekening met het volgende:
1.

Dien bij de zorgverzekeraar een aanvraag in voor een loophulpmiddel en benoem het loophulpmiddel
niet als rollator. Dan wordt de aanvraag vaak afgewezen. Gebruik termen als complex
loophulpmiddel of functiegericht loophulpmiddel en beschrijf in de aanvraag waarom een standaard
rollator niet voldoet.

2.

Vraag niet specifiek een merk aan (zoals U-Motion, Gemino of Fellow). De indicatiesteller maakt een
keuze naar aanleiding van uw omschrijving van de functionele eisen. Geef wel aan, als u verschillende
opties uitgeprobeerd hebt, waar uw voorkeur ligt en waarop u deze voorkeur baseert. Bijvoorbeeld
links/rechts apart beremde wielen door middel van instelbare sleeprem, bij een asymmetrisch
motorisch beeld.

3.

Het functionele eisenpakket moet zoveel mogelijk beschrijven over welke specifieke functionaliteiten
het loophulpmiddel moet beschikken en waarom (motivatie) het gebruik strekt tot behoud van de
zelfredzaamheid.

Goed om te weten
De indicatie van het loophulpmiddel is niet beperkt tot één diagnose (ziekte of aandoening). De specifieke
functiestoornissen, die uit de ziekte volgen zijn bepalend voor het wel of niet verstekken van het hulpmiddel.
Iemand kan dus ook aanspraak maken op een complex loophulpmiddel als geen sprake is van freezing, maar als
andere stoornissen aanleiding geven tot het gebruik van het betreffende loophulpmiddel.

1

Voorbeelden van functionele eisen
Welke specifieke functionaliteiten moet het loophulpmiddel bezitten? Deze voorbeelden helpen u op weg.
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Enkelhandige rem bediening in verband met verminderde handkracht of vertraagde inzet van kracht



Lichte bediening remhendel(s)



Omgekeerd remsysteem (standaard op de rem zolang de gebruiker dat wil)



Sleeprem (eventueel met naar behoefte instelbare weerstand en instelbaar met li/re verschil)



(Vaste) rugsteun voor veilige zitpositie

Bron: ‘Functiegerichte omschrijving hulpmiddelen voor het bewegingssysteem’ Zorginstituut Nederland: Regeling zorgverzekering artikel
2.12 van de Zorgverzekeringswet voorziet in de verstrekking van een loophulpmiddel ter correctie van gestoorde functies van het
bewegingssysteem.
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( Antislip) zitting voor stabiele zitpositie of ‘hangmatje’ voor meer comfort



Stabiel frame



Laser en/of metronoom als cue bij freezing



Opklapbaarheid en meeneembaarheid , ook in verband met belastbaarheid van mantelzorger

