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Aanvragen voorzieningen 

Wat zijn aanpassingen, hulpmiddelen en voorzieningen? 

Aanpassingen / hulpmiddelen / voorzieningen zijn bijvoorbeeld verbeteringen 

aan het huis om het leven met een beperking makkelijker en veiliger te 

maken, bijvoorbeeld een traplift of een antislipvloer in de douche. Het kan ook 

gaan om voorwerpen die het makkelijker maken handelingen te verrichten, 

bijvoorbeeld een drinkbeker voor uw kind of een looprekje, of speciale 

handgrepen om een vork of scheerapparaat vast te houden of om mee te 

typen. Het kan ook gaan om regelingen waarvan u gebruik kunt maken als u 

blijvende beperkingen heeft, zoals een persoonsgebonden budget. De termen 

aanpassingen, hulpmiddelen en voorzieningen worden in de praktijk door 

elkaar gebruikt. Wij gebruiken in deze folder de term voorzieningen. 

 

Hoe werkt het aanvragen van voorzieningen? 

Tijdens uw behandeling wordt uitgezocht welke voorzieningen u nodig heeft. 

Samen met de ergotherapeut en het behandelend team probeert u 

voorzieningen uit om een goede keuze te kunnen maken. Zo wordt duidelijk 

aan welke eisen de voorzieningen moeten voldoen. De ergotherapeut 

begeleidt u bij het aanvragen van de voorzieningen bij de juiste instantie. De 

werkwijze wordt toegelicht in een gesprek.  

 

Aanvragen bij gemeente (WMO) 

Voor het aanvragen van voorzieningen bij de gemeente (WMO) wordt het 

formulier Voorzieningenaanvraag ‘wie doet wat’ met u doorgenomen en 
ingevuld. In dit formulier staat beschreven wat er van u verwacht wordt en 

wat u van anderen kunt verwachten. Zie verder bij ‘Wet en regelgeving’. 
 

Aanvragen bij uw zorgverzekering 

Voor het aanvragen van voorzieningen bij de zorgverzekering heeft u een 

machtiging van de (revalidatie)arts nodig en een motivatie geschreven door 

de ergotherapeut. Zie verder bij ‘Wet en regelgeving’. 
 

Voorkeurspakketten 

Let op: Gemeenten en zorgverzekeraars werken met gecontracteerde 

leveranciers met voorkeurspakketten. Dit betekent dat u niet altijd geheel vrij 

bent in de keuze van producten. Als er een goede reden voor is, kan hier wel 

van afgeweken worden.  
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De passing van een maatvoorziening 

Als de aanvraag is gedaan, wordt door de instantie of hun gecontracteerde 

leverancier contact met u opgenomen. Er wordt beoordeeld welke 

voorziening(en) voor u noodzakelijk zijn. Mogelijk wordt de voorziening direct 

opgemeten, maar hier wordt ook vaak een aparte afspraak voor gepland: de 

passing. De passing gebeurt meestal op De Hoogstraat, maar kan ook thuis 

plaatsvinden wanneer daar reden toe is. De ergotherapeut kan bij de passing 

aanwezig zijn om u te adviseren bij de inhoudelijke keuzes. Daarna wordt de 

voorziening besteld en vervolgens geleverd. 

 

Woningaanpassingen 

De ergotherapeut brengt tijdens de behandeling in kaart welke 

woningaanpassingen nodig zijn in uw geval. Er wordt advies gegeven waaraan 

uw woning of een andere woning moet voldoen. Dit kan door middel van de  

plattegrond van de woning, foto’s en/of een huisbezoek.  
Het vervolg van dit traject komt tijdens de ergotherapiebehandelingen 

uitgebreid aan de orde. U wordt van harte uitgenodigd om uw plannen al 

vroegtijdig naar voren te brengen, omdat we weten dat hier vaak veel vragen 

over zijn. 

 

Duur en voortgang 

De hele procedure van de aanvraag tot het realiseren van de voorzieningen 

duurt gemiddeld 3 tot 6 maanden, ingrijpende woonaanpassingen duren vaak 

nog langer. Het is belangrijk dat u zelf (of een naaste) de voortgang in de 

gaten houdt. Bij ontslag uit de kliniek bent u veelal in eerste instantie 

aangewezen op tijdelijke voorzieningen.  

 

Eigen bijdrage 

Voor volwassenen geldt dat voor alle voorzieningen - behalve de rolstoel - 

eigen bijdragen gelden. Voor kinderen tot 18 jaar is dit alleen het geval voor 

woningaanpassingen. De eigen bijdragen worden berekend door het CAK en is 

gerelateerd aan uw inkomen en eigen vermogen.  

 

Wet- en regelgeving 

U kunt via de volgende wet- en regelgeving een aanspraak doen op 

voorzieningen: 

1. Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 

2. Regeling zorgverzekering 

3. Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) 

We lichten deze drie mogelijkheden nader toe. 
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1. Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 

Deze wet wordt uitgevoerd door uw eigen gemeente. U kunt aanspraak 

maken op de volgende voorzieningen: 

- Woonvoorzieningen  

- Rolstoelen 

- Vervoersvoorzieningen  

U moet een melding voor deze voorzieningen, de ergotherapeut helpt u 

hiermee op weg. De melding kan telefonisch of via de mail bij uw gemeente, 

of door een formulier te downloaden van de gemeentewebsite.  

Informatie over de WMO in uw gemeente kunt u vinden op de website van uw 

gemeente. 

 

2. Regeling zorgverzekering 

Medische hulpmiddelen voor individueel persoonlijk gebruik worden verstrekt 

door de zorgverzekeraar. Denk daarbij aan een hoog/laagbed, eet-werkstoel 

of een prothese. Vergoeding van deze hulpmiddelen is opgenomen in uw 

basisziektekostenverzekering.  

De wijze van vergoeding kunt u vinden in het reglement hulpmiddelen van uw 

zorgverzekeraar. 

 

Deze voorzieningen moet de arts voor u aanvragen. Bij sommige 

hulpmiddelen is er ook een verslag van de ergotherapeut nodig, met een 

motivatie voor de voorziening.  

 

Informatie over de Regeling Zorgverzekering kunt u vinden op de website van 

uw zorgverzekering. 

 

In veel gevallen zult u al voorzieningen nodig hebben voordat u deze 

via de gemeente of de zorgverzekering gekregen hebt. U kunt via de 

kortdurende uitleen (‘thuiszorgwinkel’) sommige voorzieningen voor 

maximaal een half jaar lenen. Hiermee kunt u de tijd overbruggen tot u 

uw eigen voorzieningen heeft. In overige gevallen waarin de 

kortdurende uitleen niet voorziet, is de WMO verantwoordelijk.  

 

U kunt er voor kiezen kleine aanpassingen zelf al te plaatsen, zoals 

handgrepen bij het toilet.  

U moet dit dan wel zelf betalen. De kosten worden achteraf niet meer 

vergoed.  

 

3. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) 

U kunt een beroep doen op de WIA als u voorzieningen of aanpassingen nodig 

heeft om uw werk weer op te kunnen pakken of om onderwijs te kunnen 

volgen. Deze voorzieningen moet u zelf aanvragen bij het UWV 
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(Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen). Informatie over de Wet 

werk en inkomen naar arbeidsvermogen kunt u vinden op de website 

www.uwv.nl 

 

Zorg dat u een goede administratie bijhoudt. Noteer als u met 

instanties belt wie u gesproken heeft en zet afspraken die u gemaakt 

heeft op papier. U kunt hiervoor de checklist aan de achterzijde van het 

wie-doet-wat formulier gebruiken.  

  

 

Woordenlijst 

 

Aanvraagformulier 

Het formulier waarmee u een aanvraag kunt doen voor voorzieningen binnen 

de WMO. U kunt het formulier opvragen bij uw gemeente.  

Basisziektekostenverzekering 

Verplichte verzekering voor ziektekosten voor iedereen in Nederland. 

PGB 

Persoonsgebonden Budget. Een geldbedrag waarmee u voorzieningen die u 

aangevraagd heeft kunt aanschaffen.  

Vervoersvoorziening 

Onder deze voorziening valt: collectief vervoer, een aangepaste fiets, een 

aangepaste buggy, een scootmobiel en taxikostenvergoeding. 

Voorkeurspakket 

Een geselecteerd aantal producten waaruit de gemeente of de 

ziektekostenverzekeraar een keuze maakt bij verstrekking van voorzieningen. 

Voorzieningen in natura 

Een voorziening die in eigendom of bruikleen wordt verstrekt, bijvoorbeeld 

een rolstoel. Ook persoonlijke dienstverlening zoals een hulp in de 

huishouding kan hieronder worden verstaan.  

Wie Doet Wat formulier 

Formulier dat de ergotherapeut met u doorneemt voordat u een voorziening 

aanvraagt bij de WMO 

Woonvoorziening 

Aanpassing aan uw woning (verhoogd toilet, traplift, aanpassingen aan de 

douche, etc.), ‘losse’ woonvoorzieningen (douchestoel, tillift) of verhuis- en 

inrichtingskosten. 

WMO 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning, wordt uitgevoerd door de gemeente. 

 

http://iprova/iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=bed68f2a-f632-4578-9926-06c7aa61f5a4
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Een overzicht van relevante websites vindt u op www.dehoogstraat.nl 

(zoeken op aanpassingen en voorzieningen).   

 

 

Hebt u wijzigingen of aanvullingen op deze informatie? Dan kunt u dit mailen naar 

communicatie@dehoogstraat.nl. 

http://iprova/iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=c9438066-df2f-48a5-8c6f-ab57dc9d2285

