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Afbakening te verzekeren prestaties ‘medisch-specialistische zorg’ en ‘hulpmiddelenzorg’
(aan dit stroomschema kunnen geen rechten ontleend worden)

1) Is het hulpmiddel voorgeschreven door of onder verantwoordelijkheid van een medisch-specialist?
ja Ð
2)
Is het een (deels) geïmplanteerd hulpmiddel of een hulpmiddel dat (deels) wordt ingebracht in het ziekenhuis?
Nee Ð

Nee Î

Hulpmiddelenzorg

Ja Î

Geneeskundige zorg

Ja Î

Geneeskundige zorg

Ja Î

Geneeskundige zorg

Nee Î

Hulpmiddelenzorg

Ja Î

Geneeskundige zorg
(incl. eventuele toebehoren)
Geneeskundige zorg
(incl. eventuele toebehoren)
Hulpmiddelenzorg

3)
Betreft het een ‘opzichzelfstaand’ verbruiksartikel?
Ja, ga naar vraag 3a
Nee, ga naar vraag 4
3a) betreft het het plaatsen of vervangen van een verbruikshulpmiddel in het ziekenhuis?
Nee Ð
3b) Betreft het het plaatsen of vervangen van een verbruiksartikel in de thuissituatie waarvoor een achterwachtfunctie of spoedeisende zorg
vanuit het ziekenhuis nodig kan zijn?

4)
Betreft het het tijdelijk gebruik van een hulpmiddel (incl. eventuele toebehoren)?
Ja, ga naar vraag 4a
Nee ga naar vraag 5
4a) Betreft het het tijdelijk gebruik in het ziekenhuis?
Nee Ð
4b) Wordt de patiënt voor de zorg omtrent dit hulpmiddel overgedragen naar de eerste lijn?

Nee Î
Ja Î

5) Betreft het een hulpmiddel dat permanent wordt gebruikt in de thuissituatie waarvoor een achterwachtfunctie of spoedeisende zorg vanuit het
ziekenhuis nodig kan zijn?
Nee Ð

Ja Î

Geneeskundige zorg
(incl. eventuele toebehoren)

Hulpmiddelenzorg

Definities
Verbruiksartikel: Is een hulpmiddel dat wanneer je het ‘afdoet’ je het weggooit (vb. verbandmiddelen, stoma’s, incontinentiematerialen, teststrips, slangetjes). Je hebt er dan ook meestal meerdere per jaar van nodig.
Opzichzelfstaand: Dit betekent dat het niet gaat om verbruiksmiddelen die als toebehoren bij een hoofdunit worden geleverd.
Permanent: met permanent is niet het permanent gebruiken van het hulpmiddel gedurende de dag bedoeld, maar het feit dat het gebruik van ofwel de behandeling met het hulpmiddel in principe levenslang is.
Tijdelijk: met tijdelijk is bedoeld dat de behandeling met het hulpmiddel eindig is (dit kan afhankelijk van het hulpmiddelen enkele weken, maanden of jaren zijn). Indien van tevoren niet duidelijk is of de behandeling met
het hulpmiddel levenslang of tijdelijk is, is er sprake van Hulpmiddelenzorg.
Achterwachtfunctie of spoedeisende zorg: Het doel van deze formulering is een onderscheid te maken tussen de hulpmiddelen
•
die ingrijpen op de behandeling van een ernstige aandoening of;
•
waarbij de behandeling met het hulpmiddel risico’s met zich kan meebrengen of;
•
waarbij het hulpmiddel door een medisch-specialist wordt ingezet ter ondersteuning van zijn behandeling (bijvoorbeeld ten behoeve van bepaling van een diagnose of bedoeld om te bepalen of aanpassing van de
behandeling nodig is bijvoorbeeld aanpassing dosering of type geneesmiddel)
en
•
de overige hulpmiddelen.
Bij sommige hulpmiddelen (bijvoorbeeld een hoortoestel) brengt het minder risico met zich mee, wanneer het hulpmiddel niet goed is aangemeten. Bij andere medische hulpmiddelen is een juiste instelling en uitvoering
van de behandeling en tijdige aanpassing van de apparatuur bij wijziging van het ziektebeeld van de patiënt van (levens)belang. Neem bijvoorbeeld de beademingsapparatuur of de fototherapie bij Crigler Najjar. Indien
deze hulpmiddelen niet goed ingesteld zijn of de behandelfrequentie niet adequaat is, kan een levensbedreigende situatie ontstaan en/of spoedeisende zorg vanuit het ziekenhuis nodig zijn. Met achterwachtfunctie
bedoelt het CVZ dat begeleiding van de behandeling door een medisch-specialist (of een andere zorgverlener onder verantwoordelijkheid van een medisch-specialist) noodzakelijk is. Deze evalueert de voortgang van de
behandeling, past deze zo nodig aan of beëindigt de behandeling indien daar redenen voor zijn. Dit speelt bijvoorbeeld ook bij de continue glucosemonitoring (CGM), de insulinepomp en de dialyseapparatuur.

