Handleiding Indicatiestelling
en productkeuze Sta-orthesen
In deze handleiding wordt uitleg gegeven over de indicatie stelling en productkeuze als onderdeel van de overeenkomst
Sta-orthesen 2017. In het inkoopbeleid 2017 is toegewerkt naar meer transparantie in het proces van indicatie stelling
en productkeuze. Om dit te realiseren dient er functie gericht te worden geïndiceerd op basis van de procesbeschrijving
Hulpmiddelenzorg. Daarbij worden functioneringsproblemen geobjectiveerd aan de hand van de ICF Classificatie.
Een verdere uitleg van de gehanteerde procedure treft u onderstaand aan.
1. Definities
Medische indicatie: omschrijving van de aandoening bij verzekerde die aanleiding is voor de aanspraak op het ingezette hulpmiddel (de hulpmiddelen).
Functiegerichte indicatiestelling: De indicatiestelling door voorschrijvers / indiceerders dient functiegericht te zijn. Om hierin eenduidigheid te bereiken
wordt de indicatiestelling gebaseerd op de International Classification of Functioning, Disability and Health (hierna ICF);
Functionaliteit(en) van hulpmiddelen dienen objectief en transparant gekoppeld te zijn aan de zorgvraag en de daarbij behorende stoornissen/
beperkingen van de cliënt om zodoende een goede koppeling te kunnen maken tussen cliënt en hulpmiddeloplossing. (Basisrichtlijn Hulpmiddelenzorg
2010). De in te zetten verstrekking leidt tot adequate hulpmiddelenzorg voor de cliënt.
Functioneringsproblemen en daaraan gerelateerde behoefte(n): voortkomend uit de aandoening ontstaan stoornissen en beperkingen die het
functioneren van verzekerde in zekere mate belemmeren. Gekoppeld aan die stoornissen en beperkingen bestaan er behoeften bij verzekerde om deze
problemen op enigerlei wijze te compenseren dan wel op te heffen.
Functie eisen: De functie eisen geven weer aan welke eisen het in te zetten product moet voldoen qua uitvoering en mogelijkheden. Deze eisen zijn
merkonafhankelijk hetgeen betekent dat er nog geen type / merk product aan is gekoppeld.
Producteigenschappen: leveranciers hebben allemaal hun eigen productpakket beschikbaar voor de betreffende verstrekking hulpmiddelen. In dit
productpakket zitten meerdere producten, te ordenen naar type en merk product. Ieder product heeft zijn eigen specifieke producteigenschappen. Deze
geven weer wat het voor product het is en wat het product precies kan.
Product Cluster: een aantal producten heeft op hoofdlijn dezelfde producteigenschappen. Onderling wijken de producten af op bijvoorbeeld de wijze van
bedienen. Om tot een vereenvoudiging voor inkoop / tariefstelling te komen is het totale productaanbod samengevoegd tot clusters.

2. Samenhang
Om aanspraak te kunnen maken op een verstrekking vanuit de regeling hulpmiddelen, dient er sprake te zijn van zodanige functioneringsproblemen
bij verzekerde dat daarmee de noodzaak voor het gebruik van de betreffende verstrekking vaststaat. De functioneringsproblemen komen voort uit een
aandoening die het label van een medische indicatie draagt. Client heeft een hulpvraag / zorgvraag waarbij de functioneringsproblemen de direct daaraan
gekoppelde specifieke behoeften voor verzekerde met zich mee brengt.
Het toetsingsformulier is zo danig opgesteld dat de indicatiestelling voor een hulpmiddel functie gericht geobjectiveerd dient te worden aan de hand
van de ICF. Indiceerder geeft vanuit de hulpvraag van cliënt aan welke functioneringsproblemen er bij cliënt aan de orde zijn, wat de mate ervan is en van
welke bijbehorende behoeften er sprake is. Vervolgens wordt vastgesteld aan welke functie-eisen een in te zetten hulpmiddel (hulpmiddelen) moet(en)
voldoen om de functie problemen zoveel mogelijk te compenseren en optimaal in te spelen op de bijbehorende behoeften. Vervolgens dient te worden
aangegeven welke producteigenschappen er nodig zijn om de vastgestelde functie-eisen te compenseren. Tenslotte dient aangegeven te worden welk
type sta-orthese de beoogde producteigenschappen heeft, het meest doelmatig is en bij inzet leidt tot de meest adequate hulpmiddelenzorg.
Voor achtergrondinformatie over de functie gerichte indicatie stelling en aanspraak verwijzen we naar de “basisrichtlijn hulpmiddelenzorg 2010” en
de “procesbeschrijving hulpmiddelenzorg”.
U kunt de “basisrichtlijn hulpmiddelenzorg 2010”en de “procesbeschrijving hulpmiddelenzorg” eenvoudig vinden door de titel te googelen op internet.
Een praktische tool bij het benoemen van functioneringsproblemen is de ICF-browser: Zoek op internet naar “browser ICF nl” en u vindt de link naar de ICF –browser.
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