Wijziging Regeling hulpmiddelen 1996
VWS
26 februari 1999/Z/VU-99526
De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport;
Gelet op artikel 15 van het
Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering;
Besluit:
Artikel I
Artikel I van de regeling van de
Minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, van 3 december 1998,
VPZ/VU-9836581, wordt gewijzigd als
volgt:
A. Onderdeel H, onder 1, komt te luiden:
1. In artikel 13, tweede en vierde lid,
wordt ’en, zo vaak als nodig, de verschaffing van oorstukjes’ vervangen
door: alsmede de verschaffing en vervanging van oorstukjes, met dien verstande dat, in afwijking van artikel 3,
eerste lid, tweede volzin, het ziekenfonds aan een verzekerde van 16 jaren
of ouder geen toestemming verleent
voor vervanging van een oorstukje binnen dertig maanden na de verstrekking en aan een verzekerde jonger dan
16 jaren niet eerder dan twaalf maanden na de verstrekking.
B. In onderdeel I wordt in artikel 14,
vierde lid, ’a, c, d en f’ vervangen door:
a tot en met f.
C. Onderdeel K komt te luiden:
Artikel 16 komt te luiden:
Artikel 16
1. De in artikel 2, onder j, bedoelde
middelen zijn:
a. krukken;
b. loophulpen met drie of vier poten;
c. looprekken;
d. rollators;
e. loopwagens;
f. serveerwagens;
g. blindentaststokken.
2. Aanspraak bestaat op de in het eerste lid, onder a tot en met e, bedoelde
middelen indien de verzekerde hier
langdurig op is aangewezen om te
kunnen lopen, niet kan worden volstaan met een eenvoudiger hulpmiddel
en indien sprake is van één van de volgende indicaties:
a. evenwichtsstoornissen,

b. functiestoornissen van de onderste
extremiteiten, al dan niet gepaard
gaande met defecten, of
c. stoornissen in het uithoudingsvermogen dan wel vormen van lichamelijke
zwakte, waarbij de verschaffing van
een loophulpmiddel strekt tot behoud
van de zelfredzaamheid of ter voorkoming van opname in een instelling.
3. Aanspraak bestaat op het hulpmiddel bedoeld in het eerste lid, onder f,
indien de verzekerde hier langdurig op
is aangewezen en niet volstaan kan
worden met een eenvoudiger hulpmiddel en indien sprake is van een handof armfunctiestoornis, tenzij er tevens
sprake is van een stoornis als bedoeld
in het tweede lid, onder a tot en met c.
4. De aanvraag voor toestemming voor
verschaffing, wijziging of herstel van
de in het eerste lid bedoelde middelen
gaat vergezeld van een schriftelijke
toelichting van de behandelend arts.
5. Een in eigendom verstrekt hulpmiddel als bedoeld in het eerste lid, onder
a tot en met f, wordt niet eerder vervangen dan 7 jaar na de verstrekking.
Een in eigendom verstrekt hulpmiddel
als bedoeld in het eerste lid, onder g,
wordt niet eerder vervangen dan drie
jaar na de verstrekking.
D. In onderdeel O wordt aan het
zevende lid van artikel 20 de volgende
zin toegevoegd: Het vijfde lid is niet
van toepassing.
E. In onderdeel Q wordt voor de tekst
van onderdeel 3 ingevoegd:
Aan artikel 23 wordt een negende lid
toegevoegd, luidende:
9.
F. In onderdeel S wordt in artikel 25,
tweede lid, ’blijkens een rapport van
de CARA-verpleegkundige de gehele
slaapkamer is gesaneerd, inclusief de
overige in de slaapkamer aanwezige
bedden’ vervangen door: de slaapkamer voldoende is gesaneerd.
G. Onderdeel W komt te luiden:
Artikel 29 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het vijfde lid wordt ’bijlagen 11
onderscheidenlijk 12’ vervangen door:
bijlagen 12 onderscheidenlijk 13.
2. Er wordt een zevende lid toegevoegd, luidende:
7. Aanspraak bestaat op de in artikel 2,
tweede lid, onder j, bedoelde midde-
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len, indien sprake is van een botbreuk
die na 6 maanden nog niet is genezen
en botgroeistimulatie substitueert voor
een chirurgische ingreep.
Artikel II
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.
De Minister voornoemd,
E. Borst-Eilers.
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Stcrt. 1998, 233 en 235.

Toelichting
De Regeling hulpmiddelen 1996 is laatstelijk gewijzigd op 3 december 1998,
met kenmerk VPZ/VU-983658. Deze
wijziging van de Regeling hulpmiddelen 1996 is gepubliceerd in de
Staatcourant van 4 december 1998, nr.
233, welke publicatie is gerectificeerd
in de Staatscourant van 8 december
1998, nr. 235.
Met de onderdelen A, B, E en G van
de onderhavige regeling worden een
aantal technische correcties gerealiseerd ten opzichte van de wijziging
van de Regeling hulpmiddelen 1996
van 3 december 1998.
Inhoudelijk is het volgende gecorrigeerd ten opzichte van de laatste wijziging van de Regeling hulpmiddelen
1996 d.d. 3 december 1998. Met onderdeel C (artikel 16) is geregeld dat de
kruipsteunen niet tot de aanspraak op
loophulpmiddelen behoren.
Kruipsteunen worden vergoed krachtens de Wet voorzieningen gehandicapten. Geregeld is dat de indicaties
genoemd in het tweede lid van artikel
16 als voorwaarde gelden voor de aanspraak op alle loophulpmiddelen,
genoemd in de onderdelen a tot en
met e van het eerste lid, en niet slechts
voor de looprekken en rollatoren.
Met de onderdelen D respectievelijk
F is geregeld dat bij een aan een handicap aangepaste bloedglucosemeter
de maximumvergoeding niet van toe-
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passing is en dat de tussenkomst van
de CARA-verpleegkundige bij de aanspraak op allergeenvrij en stofdicht
beddengoed niet langer is vereist.
Zoals aangegeven in de regeling van
3 december 1998, zal de integrale tekst
van de Regeling hulpmiddelen 1996
worden geplaatst in de Staatscourant.
De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers.
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