
Aanvraag formulier verstrekking hulpmiddelen / verwijzing 
formulier hulpmiddelen / machtiging formulier 

Indien verzekerd bij ; PMA, IPTIQ, Menzis, ASR, ONVZ, Ditzo, Beter Dichtbij, Eno Salland, Eno Hollandzorg, 
Zorgdirect, Energiek, Zorg en Zekerheid, AZVZ, De Amersfoortse, IAK volmacht of Aevitae, Nedasco.is een 
stempel van de Specialist gewenst! 

Alle ander zorgverzekeraars is een huisarts voldoende. 

*Indien verzekerd bij; De Friesland, PNO, VvAa en HEMA. De Gespecialiseerd Verpleegkundige mag 
voorschrijven 

ONDERTEKENDE ARTS VERZOEKT MACHTIGING VOOR: 
 

Naam: Man  / Vrouw 

Adres: 

Postcode  / Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Geboorte datum:     __ __  / __ __  /  __ __ __ __ 

Verzekerden / klantnummer __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Huisarts / Specialist / Gespecialiseerd Verpleegkundige:      

Telefoonnummer huisarts: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __     

                                         

Soort hulpmiddel ( omcirkel het juiste antwoord en streep het foute antwoord door) 

1). De verzekerde doet nu een eerste aanvraag voor Verbandschoenen Ja / Nee ( indien JA ga naar stap 4) 

2). Indien vraag 1 nee is; De verzekerde heeft langer dan 6 maanden (De Friesland 18 maand, Stad     
Holland en DSW 12 maand). geleden een 1ste verstrekking gehad .   Ja / Nee (indien JA ga naar stap 4) 

3) .Indien vraag 2 nee is; er geen recht vanuit de basis verzekering op verbandschoenen conform  
regelement 2019. 

4). Rebacare verbandschoen Linker voet       Ja / Nee  Rechter voet   Ja / Nee. 

* Een herhaling kan na 6 maand meestal zonder her voorschrift, u kunt rechtstreeks naar de Orthopedische 
Schoenmaker waar de 1ste verstrekking is geleverd. (De Friesland na 18 maand, Stad Holland en DSW na 
12 maand). 

DIAGNOSE  / MEDISCHE INDICATIE 

Omcirkel de juiste Indicatie:      huiddefecten       huidulcera       sensibiliteit- en circulatiestoornissen       
partiële  amputaties      traumatische beschadigingen      operatieve ingrepen aan de voet. 

Naam van de Orthopediche schoenmaker of stempel 

Naam: 

Adres: 

Postcode : 

Vestigingsplaats: 

Gegevens Ondergetekende : 

Naam Specialist / Stempel 

           

Handtekening Arts en of Stempel Datum: 

 

*Handtekening Gespecialiseerd Vplk 


