
Zorgarrangementen en 
bruikleenovereenkomsten

Welke 
zorgverzekeraars?
Deze informatie is alleen voor u van toepassing 

wanneer u een prothese heeft bij een van onderstaande 

zorgverzekeraars:

Als drager van een prothese is het belangrijk om te weten hoe de � nanciële vergoeding van onze dienstverlening rond uw prothese 

door uw zorgverzekeraar is geregeld. Bent u verzekerd bij een van onderstaande zorgverzekeraars, dan gaat dat op basis van een 

zorgarrangement en bruikleenovereenkomst. Wij lichten dat graag toe.

Zorgverzekeraars

Aevitae

Anderzorg

AON

AzVz

Besured

Bewuzt

Caresq

De Friesland

ENO

Eucare

FBTO

Hema

HollandZorg

Interpolis

IZA

IZZ

Jaaah.

Menzis

National Academic

ONVZ

PNOzorg

ProLife

Promovendum

Salland

UMC zorgverzekering

United Consumers

Univé

VGZ

VvAA

Zekur.nl

Zilveren Kruis

Zorg en zekerheid

Zorgdirect



Wat is een 
zorgarrangement?
Via een zorgarrangement ontvangt OIM Orthopedie voor 

alle diensten rond uw prothese voor algemeen dagelijks 

gebruik een vast bedrag per jaar van uw zorgverzekeraar. 

Voor dit bedrag bieden wij alle adequate prothesezorg die 

u nodig heeft. Uw zorgverzekeraar biedt ons hiermee de 

ruimte om onze prothesezorg naar eigen inzicht en kunde 

optimaal voor u in te richten. Sportprothesen vallen niet 

onder deze arrangementen.

Kwaliteit gewaarborgd
Uw zorgvraag staat bij ons centraal en we doen ons 

uiterste best om deze zo goed mogelijk voor u in te vullen. 

Uiteraard doen wij dat volgens alle landelijk geldende 

protocollen. We nodigen u ieder jaar uit voor een controle-

afspraak om na te gaan of uw prothese nog voldoet en of 

u deze nog draagt. Het zorgarrangement garandeert dat u 

altijd een goed functionerende prothese krijgt inclusief de 

zorg voor tijdige vervanging en reparaties.

De kwaliteit van onze zorg is voor al onze cliënten hetzelfde, 

ongeacht de zorgverzekeraar. 

Bruikleen
Een ander aspect van het zorgarrangement is dat u de 

prothese in bruikleen krijgt. Dit houdt in dat de prothese 

en de onderdelen eigendom van OIM Orthopedie blijven en 

dat u deze leent en gebruikt.

Bruikleenovereenkomst
Omdat de prothese eigendom blijft van OIM Orthopedie 

en u die voor de duur van het gebruik van ons leent, 

gaan we samen een bruikleenovereenkomst aan. In deze 

bruikleenovereenkomst staan de voorwaarden waaronder 

u de prothese van ons mag gebruiken, wat u dient te 

doen bij beëindiging van de overeenkomst en op welke 

gronden de overeenkomst wordt beëindigd. Ook staat 

hierin wat u dient te doen wanneer u van zorgverzekeraar 

of zorgaanbieder verandert. 

U krijgt deze bruikleenovereenkomst van ons zodat we 

duidelijke afspraken met elkaar kunnen maken over het 

gebruik van de prothese. Een prothese en de onderdelen 

in deze prothese zijn kwetsbaar en duur. Daarom is 

het van groot belang dat u op de hoogte bent van het 

gebruik en onderhoud van deze prothese. U dient deze 

bruikleenovereenkomst te ondertekenen. U tekent dan 

voor het gebruik van de prothese onder de genoemde 

voorwaarden. 
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Overstappen van 
zorgaanbieder of 
zorgverzekeraar

Andere zorgaanbieder
Uiteraard doet OIM Orthopedie haar uiterste best om u 

gedurende uw behandeling zo goed mogelijk van dienst te 

zijn. Toch zijn situaties denkbaar dat u wilt overstappen 

naar een andere zorgaanbieder. Natuurlijk vinden we dat 

jammer, maar u bent vrij om zelf te bepalen bij welke 

zorgverlener u behandeld wilt worden. In dat geval dient 

u dit aan OIM Orthopedie door te geven. Wij nemen dan 

contact op met uw nieuwe zorgaanbieder om uw overgang 

naar deze nieuwe zorgaanbieder verder af te handelen. 

Andere zorgverzekering
Mocht u over willen stappen van zorgverzekeraar, dan 

verzoeken wij u vriendelijk OIM Orthopedie hierover te 

informeren. Het kan zijn dat dan andere voorwaarden 

gaan gelden en de bruikleenovereenkomst vervalt. 

OIM Orthopedie zal u in dat geval over deze wijzigingen 

informeren.

U gebruikt uw prothese niet meer?
Het kan voorkomen dat uw situatie zodanig verandert 

dat u de prothese niet meer gebruikt. Mocht dit zo zijn, 

dan dient u dit aan OIM Orthopedie door te geven. In dat 

geval kunnen wij u vragen om de prothese in te leveren. 

Uw bruikleenovereenkomst vervalt dan.

Meer weten?
Kijk op www.oim.nl. Kijk voor de contactgegevens van 

jouw vestiging op www.oim.nl/contact.
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