
Hulpmiddelen en de 
zorgverzekering 2021

Alles wat je wilt weten over 
de vergoeding van je hulpmiddel



De meeste hulpmiddelen die OIM Orthopedie levert, worden vergoed uit de Basisverzekering. Daarbij is je eigen risico van toepassing. 

In geval van orthopedische schoenen geldt bovendien een eigen bijdrage. Hulpmiddelen die niet uit de Basisverzekering vergoed 

worden, moet je zelf betalen. Als je een aanvullende zorgverzekering hebt afgesloten kan het zijn dat je de rekening kunt indienen 

voor vergoeding. In deze brochure vind je informatie over vergoeding uit de Basisverzekering én overzichten van vergoeding uit 

verschillende aanvullende zorgverzekeringen.

Vergoeding uit de Basisverzekering
OIM Orthopedie levert diverse hulpmiddelen. Hiervan 

vergoedt de Basisverzekering de volgende:

• prothesen

• maatwerk orthesen

• confectie orthesen

•  (semi-) orthopedisch schoeisel en orthopedische 

voorzieningen aan confectieschoenen

• therapeutisch elastische kousen

Bezoek oim.nl/vergoedingen voor een overzicht van 

vergoedingen uit de Basisverzekering of raadpleeg je 

verzekeringsvoorwaarden.

Eigen risico
Als je 18 jaar of ouder bent, heb je een verplicht eigen 

risico voor de zorgverzekering. Dit betekent dat je zelf een 

deel betaalt van de zorg die je krijgt. In 2021 bedraagt 

het verplicht eigen risico € 385. Als je eigen risico 

moet betalen, ontvang je daarvoor een rekening van je 

zorgverzekeraar.

Niet elke verzekerde is in staat om het eigen risico van 

€ 385 in één keer direct aan de zorgverzekeraar te 

betalen. Bij vrijwel elke zorgverzekeraar bestaat de 

mogelijkheid om het eigen risico in termijnen te betalen. 

Meer informatie over een dergelijke betalingsregeling kun 

je bij je zorgverzekeraar opvragen.

Hulpmiddelen en de 
zorgverzekering



Eigen bijdrage orthopedisch 
schoeisel
Voor (semi-) orthopedisch schoeisel geldt een wettelijke 

eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage geldt naast het 

wettelijke eigen risico. In 2021 is deze wettelijke eigen 

bijdrage vastgesteld op: 

Sommige zorgverzekeraars brengen die eigen bijdrage zelf 

bij jou in rekening. Je hoeft in dat geval niets bij a� evering 

van de schoenen te betalen, maar ontvangt later een 

afrekening van je verzekeraar. In andere gevallen betaal 

je de eigen bijdrage rechtstreeks aan OIM Orthopedie bij 

a� evering van je schoenen.

Administratieve afhandeling met 
zorgverzekeraars
OIM Orthopedie is gecontracteerd door alle 

zorgverzekeraars. OIM Orthopedie zorgt voor de 

administratieve afhandeling van je hulpmiddel bij je 

zorgverzekeraar. Soms is hiervoor eerst toestemming, 

een machtiging, van je zorgverzekeraar nodig. Onze 

medewerkers regelen deze aanvraag voor jou.

Mocht je zorgverzekeraar geen toestemming geven voor 

het vervaardigen van je hulpmiddel, dan kun je hiertegen 

in beroep gaan bij je verzekeraar. 

Wil je een hulpmiddel vóórdat je zorgverzekeraar 

toestemming heeft gegeven, dan vragen wij je mogelijk om 

een garantverklaring te ondertekenen. Hiermee geef je 

OIM Orthopedie toestemming de kosten bij jou in rekening 

te brengen op het moment dat je verzekering de kosten 

niet vergoedt.

Tips
•  Overgestapt naar een andere zorgverzekeraar? Geef het 

aan ons door!

•  Voor de eerste keer naar OIM Orthopedie? Neem een 

verwijsbrief van je behandelend arts mee.

Eigen bijdrage 2021

Verzekerden tot 16 jaar € 62,50 per paar

Verzekerden van 16 jaar en ouder € 125,- per paar



Aanvullende verzekering
De basisverzekering vergoedt niet alle zorg. Daarom kun je een aanvullende verzekering afsluiten voor zorgkosten die niet onder de 

basisverzekering vallen. Het is niet verplicht om een aanvullende verzekering te sluiten. Er bestaan zeer veel pakketten en varianten 

aanvullende verzekeringen. Je betaalt meestal meer premie naarmate meer zorg (deels) vergoed wordt in het aanvullende pakket. 

Hulpmiddelen vallend onder de 
aanvullende verzekering
OIM Orthopedie levert diverse hulpmiddelen. Hiervan vergoedt 

de aanvullende verzekering mogelijk:

• steunzolen

• eigen bijdrage orthopedische schoenen

• spalk/brace

In tegenstelling tot de zorg uit de basisverzekering bestaan 

er geen overeenkomsten tussen OIM Orthopedie en zorg-

verzekeraars voor de vergoeding van deze hulpmiddelen. 

Dit houdt in dat je zelf de kosten van deze hulpmiddelen bij 

a� evering aan OIM Orthopedie betaalt. Je kunt vervolgens de 

factuur naar je zorgverzekeraar sturen, die (een deel van) de 

kosten uit je aanvullende verzekering vergoedt.

Je vindt meer informatie over de hoogte van de vergoeding 

in je verzekeringsvoorwaarden. We hebben in deze brochure 

ook een overzicht opgenomen van de vergoedingen per 

aanvullende verzekering.



Verzekering en Polis Vergoeding eigen bijdrage schoenen

Ditzo Zorg Goed 50%

Ditzo Zorg Beter 100%

Ditzo Zorg Best 100%

De Amersfoortse Start Max. € 50 per jaar

De Amersfoortse Extra Max. € 250 per jaar

De Amersfoortse Uitgebreid Max. € 400 per jaar

Verzekering en Polis Vergoeding eigen bijdrage schoenen

De Amersfoortse Optimaal Max. € 550 per jaar

Nationale Nederlanden Extra € 200 per jaar van de wettelijke eigen bijdrage 
en/of van het bedrag dat uitkomt boven de maxi-
male vergoeding van de basisverzekering

Nationale Nederlanden 
Compleet

€ 500 per jaar van de wettelijke eigen bijdrage 
en/of van het bedrag dat uitkomt boven de maxi-
male vergoeding van de basisverzekering

Nationale Nederlanden 
Comfort

€ 600 per jaar van de wettelijke eigen bijdrage 
en/of van het bedrag dat uitkomt boven de maxi-
male vergoeding van de basisverzekering

Nationale Nederlanden Top € 750 per jaar van de wettelijke eigen bijdrage 
en/of van het bedrag dat uitkomt boven de maxi-
male vergoeding van de basisverzekering

Vergoeding van de eigen bijdrage schoenen uit de aanvullende zorgverzekering

Vergoeding van spalken/braces uit de aanvullende zorgverzekering

Verzekering en Polis Vergoeding spalken en softbraces

Anderzorg AV Jong & Extra Max. € 50 per kalenderjaar

HEMA Aanvullend 1 Max. € 50 per kalenderjaar

HEMA Aanvullend 2 Max. € 50 per kalenderjaar

IZA Extra Zorg 1 Max. € 250 voor twee hand- of vingerspalken 
per kalenderjaar

IZA Extra Zorg 2 Max. € 250 voor twee hand- of vingerspalken 
per kalenderjaar

IZA Extra Zorg 3 Max. € 500 voor twee hand- of vingerspalken 
per kalenderjaar

IZA Classic Comfort Max. € 500 voor twee hand- of vingerspalken 
per kalenderjaar

Verzekering en Polis Vergoeding spalken en softbraces

Menzis ExtraVerzorgd 2 Max. € 50 per kalenderjaar

Menzis ExtraVerzorgd 3 Max. € 50 per kalenderjaar

Nationale Nederlanden Extra Max. € 150 per jaar

Nationale Nederlanden Compleet Max. € 150 per jaar

Nationale Nederlanden Start Max. € 150 per jaar

UMC Extra Zorg 2 € 250 per jaar voor diverse orthesen 
waaronder hand- of vingerspalk

UMC Extra Zorg 3 € 500 per jaar voor diverse orthesen 
waaronder hand- of vingerspalk

Univé Aanvullend Beter Tot € 250 per jaar voor 2 hand- of 
ingerspalken per kalenderjaar

Univé Aanvullend Best Tot € 500 per jaar voor 2 hand of 
vingerspalken per kalenderjaar

VGZ Aanvullend Beter Tot € 250 per jaar voor 2 hand- of 
vingerspalken per kalenderjaar

VGZ Aanvullend Best Tot € 500 per jaar voor 2 hand of 
vingerspalken per kalenderjaar

VGZ GezinPakket Tot € 250 per jaar voor 2 hand- of 
vingerspalken per kalenderjaar

VGZ JongPakket Tot € 250 per jaar voor 2 hand- of 
vingerspalken per kalenderjaar

In de tabel hieronder zie je vergoedingen uit de aanvullende 
verzekering voor de eigen bijdrage bij (semi) orthopedisch schoeisel. 
Aan dit overzicht kun je geen rechten ontlenen, raadpleeg altijd ook 
je verzekeringsvoorwaarden. Let daarbij op aanvullende bepalingen.

In de tabel hieronder zie je vergoeding uit de aanvullende verzekering 
voor spalken/braces. Aan dit overzicht kun je geen rechten ontlenen, 
raadpleeg altijd ook je verzekeringsvoorwaarden. Let daarbij op 
aanvullende bepalingen.

Spalken en braces worden onder voorwaarden vergoed uit de 
Basisverzekering. Raadpleeg daarvoor altijd je verzekerings-
voorwaarden en het reglement hulpmiddelen. Vaak geldt dat een 
spalk of brace moet worden voorgeschreven door een medisch 
specialist en dat er sprake moet zijn van langdurig gebruik. 
Vaak wordt gebruik voor sport expliciet van vergoeding uitgesloten, 
ook voor de aanvullende verzekeringen. In onderstaande tabel vind je 
de vergoedingen uit aanvullende verzekeringen.





Vergoeding van orthopedische voetbedden uit de aanvullende zorgverzekering

Verzekering en Polis Vergoeding orthopedische voetbedden

Anderzorg AV Jong & Extra € 150 per kalenderjaar voor diverse 
voetzorgbehandelingen

CZ Plus Max. € 75 per jaar

CZ Top Max. € 75 per jaar

CZ Jongeren Max. € 60 per jaar

CZ Gezinnen Max. € 60 per jaar

CZ 50 Plus Max. € 60 per jaar

Ditzo Zorg Best 75% maximaal € 250 per kalenderjaar. 
1 paar steun- of therapeutische zolen 
per kalenderjaar

DSW AV Standaard 50%, max. € 55 per jaar

DSW AV Top 50%, max. € 75 per jaar

De Amersfoortse Start Max. € 50 per jaar

De Amersfoortse Extra Max. € 100 per jaar

De Amersfoortse Uitgebreid Max. € 150 per jaar

De Amersfoortse Optimaal Max. € 200 per jaar

De Friesland AV Extra Max. € 100 1 x per 2 jaar 

De Friesland AV Optimaal Max. € 100 1 x per 2 jaar 

HEMA Aanvullend 1 € 100 per kalenderjaar voor diverse 
voetzorgbehandelingen

HEMA Aanvullend 2 € 200 per kalenderjaar voor diverse 
voetzorgbehandelingen

HEMA Aanvullend 3 € 200 per kalenderjaar voor diverse 
voetzorgbehandelingen

IZA Classic Comfort Max. € 225 per kalenderjaar

IZA Extra Zorg 1 Max. € 125 per jaar

IZA Extra Zorg 2 Max. € 125 per jaar

IZA Extra Zorg 3 Max. € 225 per jaar

Menzis JongerenVerzorgd Max. € 150 p.jr. (bij bepaalde aandoeningen)

Menzis ExtraVerzorgd 1 Max. € 100 per jaar
(bij bepaalde aandoeningen)

Menzis ExtraVerzorgd 2 Max. € 150 per jaar 
(bij bepaalde aandoeningen)

Menzis ExtraVerzorgd 3 Max. € 200 per jaar 
(bij bepaalde aandoeningen)

Nationale Nederlanden Extra € 100 per jaar

Verzekering en Polis Vergoeding orthopedische voetbedden

Nationale Nederlanden Compleet € 150 per jaar

Nationale Nederlanden Comfort € 200 per jaar

Nationale Nederlanden Top 100%

Ohra Extra Aanvullend Max. € 100 per jaar

Ohra Uitgebreid Max. € 150 per jaar

ONVZ AV Opti� t € 200 voor andere voetzorg en zolen

ONVZ AV Top� t € 500 voor andere voetzorg en zolen

ONVZ AV Super� t 100% voor andere voetzorg en € 500 voor 
zolen

Pro Life Largepolis Max. € 150 p.jr. 
(waaronder max. 1 paar steunzolen)

Pro Life Extra Largepolis Max. € 200 p.jr. 
(waaronder max. 1 paar steunzolen)

PNOzorg Optimaal € 200 voor andere voetzorg en zolen

PNOzorg Top € 500 voor andere voetzorg en zolen

Salland Plus 75%, max. € 125 per jaar

Salland Top 75%, max. € 250 per jaar

Stad Holland Jongeren AV Max € 75 per jaar

Stad Holland Standaard AV 50%, max. € 55 per jaar

Stad Holland Uitgebreide AV 50%, max. € 75 per jaar

Stad Holland Extra Uitgebreide AV 50%, max. € 75 per jaar

UMC Extra Zorg 2 Max. € 125 per jaar

UMC Extra Zorg 3 Max. € 125 per jaar

Univé Aanvullend Goed Max. € 70 per jaar 

Univé Aanvullend Beter Max. € 125 per jaar

Univé Aanvullend Best Max. € 125 per jaar

VGZ Aanvullend Goed Max. € 70 per jaar

VGZ Aanvullend Beter Max. € 125 per jaar

VGZ Aanvullend Best Max. € 125 per jaar 

VGZ GezinPakket Max. € 125 per jaar

Zilveren Kruis AV 3 Max. € 150 per jaar 
(waaronder max. 1 paar steunzolen)

Zilveren Kruis AV 4 Max. € 200 per jaar 
(waaronder max. 1 paar steunzolen)

Zorg en Zekerheid AV GeZZin Max. € 70 per kalenderjaar

Zorg en Zekerheid AV Plus Max. € 70 per kalenderjaar

Zorg en Zekerheid AV Basis 50% vergoeding tot max. € 35 per 
kalenderjaar

Zorg en Zekerheid AV Standaard 50% vergoeding tot max. € 35 per 
kalenderjaar

Zorg en Zekerheid AV Top Max. € 70 per kalenderjaar

Zorg en Zekerheid AV Totaal Max.  € 100 per kalenderjaar

In de tabel hieronder zie je vergoedingen uit de aanvullende verzekering 
voor orthopedische voetbedden, ook wel steunzolen genoemd. Aan 
dit overzicht kun je geen rechten ontlenen, raadpleeg altijd ook je 
verzekeringsvoorwaarden. Let daarbij op aanvullende bepalingen.



Wij zijn pas tevreden als jij je bewegingsdoel hebt bereikt. Wij bieden je een breed scala aan orthopedische hulpmiddelen en 

diensten waarmee wij je helpen je persoonlijke ambitie te realiseren. Of je nu start met revalideren, een opgroeiend kind bent, weer 

wilt kunnen sporten, je werk zo lang mogelijk wilt kunnen uitvoeren of zo lang mogelijk zelfstandig wilt kunnen wonen. Wij (her)

kennen de problemen waarmee je bij ons komt en weten de weg naar de oplossing. Je kunt rekenen op een eerlijk advies vooraf, 

zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Met onze maatwerkoplossingen helpen onze ruim 400 medewerkers jaarlijks meer 

dan 60.000 klanten mobieler deel te nemen aan de samenleving.

vestiging

spreekuurlocatie

OIM Orthopedie gaat voor jou!

Deze brochure van OIM 
Orthopedie is met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, 
maar aan de informati e in deze 
brochure kunnen geen rechten 
worden ontleend.

Wij zijn een SEMH erkend 

leverancier van orthopedische 

hulpmiddelen en voldoen aan 

gestelde kwaliteitseisen.

Wij zijn partner van Stichting 

Orthopedische Hulpmiddelenzorg 

Nederland en zetten ons in voor 

hoogwaardige zorgkwaliteit.

Jouw mening vinden we belangrijk! 

Nadat je je hulpmiddel hebt 

gekregen, ontvang je per e-mail een 

klanttevredenheidonderzoek.

oim.nl  |
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