Overzicht gecontracteerde leveranciers
verbruikshulpmiddelen
Om de kwaliteit en betaalbaarheid van hulpmiddelen te bewaken, sluiten wij overeenkomsten af
met leveranciers. Via de Zorgzoeker op onze websites ziet u altijd een actueel overzicht van de
gecontracteerde leveranciers. Kijk bijvoorbeeld op VGZ.nl of Bewuzt.nl om te kijken waar u terecht kan
voor welk hulpmiddel. Hieronder geven we een kort overzicht van de gecontracteerde leveranciers voor
een aantal verbruikshulpmiddelen.

Hulpmiddel
Verbandmateriaal

Gecontracteerde leveranciers
• Alcura Apotheek
• Anny Willemsen B.V.
• Apotheekzorg
• Benu Direct B.V.
• Dantuma Medische Speciaalzaken
• Hoogland Medical B.V.
• Hulpmiddelbezorgd.nl
• Mathot Medische Speciaalzaken
• Mediq Nederland B.V.
• Medisofa B.V.
• Medireva B.V.
• Medizorg Holding B.V.
• OneMed B.V.
• Pluripharm Direct B.V.

Incontinentiemateriaal

Verkrijgbaar bij medisch speciaalzaken:
• Alcura Apotheek
• Apotheekzorg
• Benu Direct B.V.
• Hoogland Medical B.V.
• Hulpmiddelbezorgd.nl
• Mathot Medische Speciaalzaken
• Mediq Nederland B.V.
• Medireva B.V.
• OneMed B.V.
• Pluripharm Direct B.V.
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	Bestellingen worden geplaatst bij de hierboven genoemde leveranciers.
Vervolgens wordt de keuze gemaakt voor thuisbezorging of het ophalen
bij de apotheek.
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Hulpmiddel
Stomamateriaal

Gecontracteerde leveranciers
Verkrijgbaar bij medisch speciaalzaken:
• Benu Direct B.V.
• Hoogland Medical B.V.
• Mathot Medische Speciaalzaken
• Mediq Nederland B.V.
• Medireva B.V.
• Onemed B.V.
• Pluripharm Direct B.V.

Afvoerend incontinentiemateriaal Verkrijgbaar bij medisch Speciaalzaken:
• Alcura Apotheek
• Apotheekzorg
• Benu Direct B.V.
• Eldercare B.V.
• Hoogland Medical B.V.
• Hulpmiddelbezorgd.nl
• Mathot Medische speciaalzaken
• Mediq Nederland B.V.
• Medireva B.V.
• OneMed B.V.
• Pluripharm Direct B.V.

Diabetestestmateriaal

 erkrijgbaar bij Medisch Speciaalzaken en apotheken in het kader van ‘’one
V
stop shop’’:
• Alcura Apotheek (met apotheken als onderaannemer)
• Apotheekzorg
• Benu Direct (met apotheken als onderaannemer)
• Hoogland Medical B.V.
• Hulpmiddelbezorgd.nl
• Mediq Nederland B.V.
• Medireva B.V.
• Medisofa B.V.
• OneMed B.V.
• Pluripharm Direct B.V.

	Bestellingen worden geplaatst bij de hierboven genoemde leveranciers.
Vervolgens wordt de keuze gemaakt voor thuisbezorging of het ophalen bij de
apotheek.

Compressiezorg	Kijk voor het actuele overzicht van leveranciers van compressiezorg in één van
onze Zorgzoekers. Er zijn meer dan 100 leveranciers gecontracteerd.

Toelichting op keuzes:
Hulpmiddelen worden vrijwel allemaal ingekocht bij medisch speciaalzaken, doordat we bepaalde kwaliteitseisen hebben gesteld. Dit zijn eisen zoals een SEMH keurmerk voor wondzorg of incontinentiezorg. Daardoor kan er bepaalde
expertise geleverd worden zoals kennis van het aanbod en begeleiding van de patiënt, waardoor ze kunnen meedenken in wat een verzekerde nodig heeft. Ook kunnen medisch speciaalzaken landelijk leveren en spoedleveringen
verzorgen.
Er zijn een aantal apotheken die een onderaannemersconstructie hebben afgesproken met een medisch speciaalzaak.
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Afspraken met huisartsen:
Huisartsen kunnen zelf een voorraad aanleggen van bepaalde hulpmiddelen. Deze kunnen zij bestellen bij de betreffende medisch speciaalzaken.

Spoed katheters:
Indien een huisarts met spoed een katheter moet plaatsen, is het mogelijk dat de huisarts de kosten hiervoor declareert via prestatiecode ‘12906 Materiaalkosten blaaskatheter’. Dit is een speciale beleidsregel voor huisartsen. In de
Zorgovereenkomst van de huisartsen is deze module opgenomen.
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