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CHECKLIST AANVRAAG VOETORTHESEN/ ORTHOPEDISCH SCHOEISEL 

Gegevens verzekerde  

Naam   

Geslacht   

Geboortedatum   

Klantnummer   

BSN nummer   

Medische gegevens    

Het functioneringsgericht voorschrift is bij de aanvraag toegevoegd en uitgeschreven door 

behandelend arts, physician assistent of podotherapeut 
  

De medische indicatie is beschreven en er is aangegeven waar de voorziening aan moet voldoen. 

Enkel een omschrijving van ervaren klachten of gewenst type schoeisel is niet akkoord.  
 

Motivatie leverancier   

Het type schoeisel of voorziening dat aangevraagd wordt is beschreven.   

De functionele mogelijkheden en beperkingen van verzekerde zijn beschreven.   

Het beoogde doel van de inzet voorziening en functionele meerwaarde van het hulpmiddel is 

weergegeven.   

Het pakket van eisen aan de voorziening is beschreven.  

De afweging/ selectie van het hulpmiddel is beschreven. Deze is gebaseerd op stepped care. 

(Toelichting waarom voorliggende schoenoplossingen niet adequaat zijn)  

Prijsopgave conform overeenkomst.  

  

Indien er extra hoge laarzen met voorzieningen zijn geselecteerd, blijkt uit aanvraag welke 

voorziening in laars is aangebracht, de schachthoogte en of de voorziening enkelzijdig of 

beiderzijds wordt aangebracht.   

Niet aflevering orthopedisch schoeisel  

 
 

Reden waarom de niet-aflevering is ontstaan;  

  

De fase van de schoen   

Uitzonderlijke zorgvraag   

In de motivatie is aangegeven waarom dit een uitzonderlijke zorgvraag betreft.   

Nieuwe verstrekking binnen gebruikstermijn:   

Er is gemotiveerd waarom vervanging binnen gebruikstermijn noodzakelijk is. Bij wijziging van 

de medische indicatie of gewijzigd concept is zowel een kopie van het vorige voorschrift als het 

huidige voorschrift bij aanvraag toegevoegd. 

Bij progressie/ degressie/ maatverandering is de wijziging aantoonbaar gemaakt.   

Aanpassingen / reparaties na gebruikstermijn    

Indien een verzekerde van 16 jaar of ouder niet meer over 2 paar adequaat schoeisel beschikt, 

wordt aangegeven welk paar aangepast/gerepareerd wordt, wat de verwachtte verlengde 

(minimale) gebruikstermijn is en welke specifieke aanpassingen zijn verricht.   
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TOELICHTING STEPPED CARE PER TYPE ORTHOPEDISCHE SCHOENEN 

 

Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen (OVAC):  

Er is beschreven waarom het gebruik van confectieschoenen niet volstaat en welke 

aanpassingen aan het schoeisel worden verricht. 

 

Semi orthopedische schoenen (OSB) 

Er is beschreven waarom confectieschoenen of confectieschoenen met individuele aanpassingen 

niet volstaan en OSB schoenen noodzakelijk zijn. Enkel aangeven “vanwege maatvoering” is 

onvoldoende. Er is specifiek benoemd welke factoren maken dat OSB schoeisel noodzakelijk is.  

 

Maatwerk orthopedische schoenen conform modulair concept  

Er is beschreven waarom confectieschoenen of OSB schoenen niet volstaan en maatwerk 

schoenen conform modulair concept noodzakelijk zijn.  

 

Lage maatwerk orthopedische schoenen (OSA laag) 

Er is beschreven waarom de voorliggende voorzieningen (confectieschoenen, OSB schoenen of 

schoenen conform modulair concept) niet adequaat zijn en lage OSA noodzakelijk zijn. 

 

Hoge maatwerk orthopedische schoenen (OSA Hoog) 

Er is beschreven waarom hoog schoeisel noodzakelijk is en de hierboven beschreven 

voorliggende alternatieven niet adequaat zijn.  

 

Extra hoge maatwerk orthopedische schoenen met uitgebreide voorzieningen; 

Er is specifiek beschreven waarom voorliggend hoog schoeisel niet volstaat en welke van 

onderstaande voorzieningen worden aangebracht (incl. schachthoogte), of deze voorzieningen 

enkelzijdig of beiderzijds worden aangebracht: 

a. met verhoging/ relatieve verkorting 6 cm of meer verwerkt tussen voering en overleer met een 

hoogte van de schoenen van ten minste 16 cm of  

b. met arthrodesevoorziening/ rigide kokervoorziening met een hoogte van de schoenen van ten 

minste 16 cm of  

c. met voorziening bij amputatie bij volledig verlies van de tenen, bij amputatie van middenvoet, 

voetwortel, of totale voetamputatie al dan niet verwerkt tussen voering en overleer met een 

hoogte van de schoenen van ten minste 16 cm of  

d. Met dynamische koker/ flexkoker ingezet bij een parese met een hoogte van minimaal 3 cm 

boven het dikste punt van de spierbuik van de kuit.   

 

 

 

 

 


