
Procedure beoordeling wondverbandmiddelen en compressiehulpmiddelen 

 
Beste contractant, 
 
Geschiedenis 
Tot 2015 zijn door de projectgroep Verbandmiddelen in ZN-verband, alle verband- en 
compressiehulpmiddelen die in de Z- index zijn opgenomen,  gerelateerd aan (complexe) wondzorg, 
beoordeeld. De beoordeling vond plaats aan de hand van een vastgesteld kader. Naar aanleiding van deze 
beoordeling zijn de producten in de Z-index op N of op H gezet (N = niet vergoeden en H = Hulpmiddel). De 
individuele zorgverzekeraar besloot vervolgens zelf of wondverband- of compressiehulpmiddelen werden 
vergoed. 
 
In 2015 is de beoordeling op ZN-niveau stopgezet. Vanaf dat moment voerde iedere zorgverzekeraar 
hierop een eigen beleid en publiceerde  dit op de eigen website.  
 
Beoordeling producten 2018 
Met ingang van 2018 is de Expertgroep Verbandmiddelen gestart met het beoordelen van de producten die 

vanaf 2015 in de Z-index zijn opgenomen.  

Tot 2015 beoordeelde de projectgroep nieuwe producten op basis van de vier eigenschappen van 

wondverbandmiddelen: reiniging, vochtabsorptie, afdekking en fixatie (herstellende en/of beschermende 

werking). Door de functionele beschrijving zijn deze eigenschappen niet meer expliciet in de wetgeving 

benoemd, maar vormen onveranderd wel toetsbare eigenschappen van wondverbandmiddelen.  

Aan het beoordelingskader zijn nu ook elementen zoals transparantie over producteigenschappen en 

consumentenprijzen toegevoegd.  

Door duiding op basis van deze criteria wordt een zo transparant mogelijk beeld  gegeven van het product 

zodat door elke zorgaanbieder en gebruiker een keuze gemaakt kan  worden uit de beschikbare producten. 

 
Alle producten die vanaf 1 januari 2015 in de Z-index zijn opgenomen worden beoordeeld op basis van de 

criteria in bijlage 1 en 2. De lijst met producten die niet voldoen aan de criteria uit bijlage 1 en 2 wordt in juni 

2018 gepubliceerd op de website van iedere zorgverzekeraar. De fabrikanten/ leveranciers hebben de 

mogelijkheid om tot november 2018 te voldoen aan de criteria. 

 
Beleid 2019  
Met ingang van 2019 krijgen alle nieuwe producten die opgenomen worden in de Z-index de status N.  
 
In de bijlagen treft u de gewijzigde Procedure en Systematiek beoordeling wondverbandmiddelen en 
compressiehulpmiddelen aan per 01-01-2019 en de beoogde procedure naar deze datum. 
 
Overige labels en contractvoorwaarden 
De procedures gelden voor alle labels vallende onder Zilveren Kruis.  
Alle overige contractvoorwaarden blijven ongewijzigd. 
 
Vragen 
Indien deze wijzigingen vragen oproepen, kunt u deze bij ons melden via hulpmiddelen@zilverenkruis.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kim Geurten 
Zorginhoudelijk adviseur Hulpmiddelen 
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