
Eerste verstrekking
Er is sprake van een eerste aanvraag als er nog niet eerder een 

orthese is geleverd bij diezelfde medische indicatie, voor hetzelfde 

gewricht.

U dient het volgende aan te leveren:

• Functiegerichte aanvraag van de medisch specialist

• Deze aanvraag moet voorzien zijn van een datum en mag 

maximaal 12 maanden oud zijn

• Deze aanvraag moet voorzien zijn van een stempel of de naam, 

functie en handtekening van de arts

• Volledig ingevuld landelijk protocol orthesen (intake protocol 

onderste extremiteiten) Per voorziening dient één protocol 

aangeleverd te worden

• Offerte met type EVO, KEVO en knieorthesen. 

Vervanging binnen of buiten termijn ivm gewijzigde 
medische indicatie
Er is sprake van een vervangingsaanvraag als de orthese niet meer 

adequaat functioneert vanwege een gewijzigde medische indicatie.  

De gebruikerstermijn voor een maatwerk orthese (knie, enkel en 

voet) is 24 maanden. 

U dient het volgende aan te leveren:

• Functiegerichte aanvraag van de medisch specialist

• Deze aanvraag moet voorzien zijn van een datum en mag 

maximaal 12 maanden oud zijn

• Deze aanvraag moet voorzien zijn van een stempel of de naam, 

functie en handtekening van de arts.

• Volledig ingevuld landelijk protocol orthesen (intake protocol 

onderste extremiteiten) Per voorziening dient één protocol 

aangeleverd te worden

• Offerte met type EVO, KEVO en knieorthesen.

Aanpassingen binnen termijn
Er is sprake van een aanpassing binnen termijn als een orthese 

binnen de afgesproken gebruikstermijn niet meer adequaat 

functioneert, maar wel weer functioneel adequaat kan worden 

gemaakt.

De gebruikerstermijn voor een maatwerk orthese (knie, enkel en 

voet) is 24 maanden.

U dient het volgende aan te leveren:

• Motivatie met betrekking tot de functionele noodzaak van de 

aanpassing

• Motivatie waarom dit probleem niet te voorzien was bij het 

vervaardigen van de orthese

Aanvraagprocedure orthesen  
(knie, enkel & voet) voor 
gecontracteerde leveranciers

Er is een machtiging nodig voor: 
• Maatwerk EVO
• KEVO
• Knieorthesen

Let op: Bij een herhaling na minimale gebruikstermijn is er bij gelijke medische indicatie geen machtiging nodig. 

Voor kinderen beneden de 16 jaar geldt geen gebruikstermijn, vervangingsaanvragen kunnen rechtstreeks gedeclareerd worden. 

 
Hieronder volgen de procedures per situatie:
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Eerste verstrekking  Aangeleverd

Functiegerichte aanvraag van de medisch specialist niet ouder  
dan 12 maanden

 

De aanvraag moet voorzien zijn van een stempel of de naam,  
functie en handtekening van de arts 

Volledig ingevuld landelijk protocol orthesen (intake protocol 
onderste extremiteiten) ) NB:per voorziening één protocol 

 

Offerte: type EVO en KEVO en knieorthesen  

Vervanging binnen of buiten termijn ivm gewijzigde medische 
indicatie

 

Functiegerichte aanvraag van de medisch specialist niet ouder dan 
12 maanden 

De aanvraag moet voorzien zijn van een stempel of de naam,  
functie en handtekening van de arts

Volledig ingevuld landelijk protocol orthesen (intake protocol 
onderste extremiteiten) ) NB: per voorziening één protocol  

Offerte: type EVO en KEVO en knieorthesen

Aanpassingen binnen termijn 

Motivatie met betrekking tot de functionele noodzaak van de 
aanpassing 

Motivatie waarom dit probleem niet te voorzien was bij het 
vervaardigen van de orthese 

Checklist aanvraag orthesen  
(knie, enkel & voet)

Wanneer de aanvraag compleet is wordt deze in behandeling genomen. Indien niet compleet dan zullen we u 

en de verzekerde hierover informeren. De aanvraag zal opnieuw en volledig moeten worden ingediend en 

hierdoor duurt de afhandeling langer.
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