
F9164 202202 Pagina 1

Aanvraagformulier
Orthopedische Schoenen OSB
 

Gegevens verzekerde

Voor- en achternaam

 
Klantnummer

 
BSN nummer

AGB Leverancier

 
   
Bijlagen/Vereist

•  Bijlage met functioneringsgericht voorschrift voor voorziening; Betreft het een vervanging binnen termijn  
ivm een gewijzigd functioneringsgericht voorschrift dan zowel het huidige voorschrift als het vorige voorschrift.

• Bijlage met pakket van eisen aan schoenen en benodigde technische aanpassingen
• Bijlage met offerte

Aanvraag

1. Betreft het een 1e aanvraag, of een aanvraag na VLOS?

   Ja, ga naar vraag 5    Nee, ga naar vraag 2

2. Betreft het een:

   Aanvraag voor een hogere categorie

   Herhaling van de eerdere categorie

   Aanvraag voor een minder ingrijpende/eenvoudigere categorie

3. Is deze binnen of buiten termijn

   Buiten termijn, ga naar vraag 5

   Binnen termijn, ga naar vraag 4

4. Het betreft een aanvraag voor vervanging i.v.m.:

   Gewijzigde maatvoering door groei bij kind

   Gewijzigd functioneringsgericht voorschrift (Let op: voeg zowel het gewijzigde als het huidige voorschrift toe als bijlage)

   Gewijzigde maatvoering namelijk:

   Anders namelijk:
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5. Wat zijn de relevante functionele mogelijkheden en beperkingen van verzekerde en wat is het doel van inzet voorziening?
  

 Verplicht veld of middels bijlage toevoegen

6. Wat is het pakket van eisen aan voorziening?

Verplicht veld of middels bijlage toevoegen

7. Er is sprake van: (meerdere opties mogelijk)

Indien jonger dan 16 jaar

  (Hemi)parese

  Hyperlaxiteit

  Spasticiteit

  Spitsvoet

  Klompvoet

  Vorm of standafwijkingen bij chromosomale afwijking

  Anders namelijk:

 

Confectieschoeisel of confectieschoeisel met aanpassingen is niet mogelijk ivm. (meerdere opties mogelijk)

  Gebruik orthese, orthese/ overbeugel schoenen noodzakelijk

  Ernstige instabiliteit, ter immobilisatie, of voorkomen standsafwijkingen

  Voetvorm is niet passend lengte-/breedte discrepantie

  Anders namelijk:
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8. Aangewezen op OSB schoeisel vanwege (meerdere opties mogelijk)

Indien 16 jaar of ouder

  Ontbreken van delen van de voet

  Afwijkingen in de asstand in bovenste of onderste spronggewricht of andere steunende voetgewrichten

  Afwijkingen van de lengte-breedte-verhouding

  Klauw- en of hamertenen ten gevolge van een neurologische of reumatische aandoening

  Ernstige Hallux valgus

  Kwetsbare voet bij Diabetes mellitus met ulcus of voetafwijkingen

  Functioneel of anatomisch beenlengteverschil van 4 cm of meer

  Anders namelijk:

 
9. Toelichting waarom confectie niet passend is en welke individuele aanpassingen aan het B- schoeisel verricht worden *

* NB. Enkel aangeven - past niet - is onvoldoende objectief gemotiveerd. Op basis van welke aspecten is OSB noodzakelijk?


	Aanvraagformulier
	Orthopedische Schoenen OSB
	Gegevens verzekerde
	Bijlagen/Vereist
	Aanvraag
	1. Betreft het een 1e aanvraag, of een aanvraag na VLOS?
	2. Betreft het een:
	3. Is deze binnen of buiten termijn
	4. Het betreft een aanvraag voor vervanging i.v.m.:
	5. Wat zijn de relevante functionele mogelijkheden en beperkingen van verzekerde en wat is het doel van inzet voorziening?
	6. Wat is het pakket van eisen aan voorziening?
	7. Er is sprake van: (meerdere opties mogelijk)
	8. Aangewezen op OSB schoeisel vanwege (meerdere opties mogelijk)
	9. Toelichting waarom confectie niet passend is en welke individuele aanpassingen aan het B- schoeisel verricht worden *




	Voor en achternaam: 
	Klantnummer: 
	BSN nummer: 
	AGB Leverancier: 
	Betreft het een 1e aanvraag: Off
	Wat betreft het?: Off
	 Is deze binnen of buiten termijn: Off
	Het betreft een aanvraag voor vervanging i: 
	v: 
	m: Off


	Vul hier de gewijzigde maatvoering in: 
	Vul hier in wat er anders is: 
	Wat zijn de relevante functionele mogelijkheden en beperkingen van verzekerde en wat is het doel van: 
	Wat is het pakket van eisen aan voorziening?: 
	(Hemi)parese: Off
	Hyperlaxiteit: Off
	Spasticiteit: Off
	Spitsvoet: Off
	Klompvoet: Off
	Vorm of standafwijkingen bij chromosomale afwijking: Off
	Anders namelijk 2: Off
	Er is sprake van: 
	Gebruik orthese, orthese/ overbeugel schoenen noodzakelijk: Off
	Ernstige instabiliteit, ter immobilisatie, of voorkomen standsafwijkingen: Off
	Voetvorm is niet passend lengte-/breedte discrepantie: Off
	Anders namelijk 3: Off
	Er is sprake van 2: 
	Ontbreken van delen van de voet: Off
	Afwijkingen in de asstand in bovenste of onderste spronggewricht of andere steunende voetgewrichten: Off
	Afwijkingen van de lengte-breedte-verhouding: Off
	Klauw- en of hamertenen ten gevolge van een neurologische of reumatische aandoening: Off
	Ernstige Hallux valgus: Off
	Kwetsbare voet bij Diabetes mellitus met ulcus of voetafwijkingen: Off
	Functioneel of anatomisch beenlengteverschil van 4 cm of meer: Off
	Anders namelijk: Off
	Aangewezen op OSB schoeisel vanwege: 
	Toelichting waarom confectie niet passend is en welke individuele aanpassingen aan het B- schoeisel : 


