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◼ Complex zorgveld

◼ Complexe vergoeding

Ingewikkeld?



Gefragmenteerde 
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◼ Hulpmiddelenkompas (verouderd)

◼ WCS compressie onderste extremiteiten 

◼ PIC compressie Full body

◼ Kwaliteitsstandaard Wondzorg Nederland

◼ RIFA (RIchtlijn Functiegericht Aanspraak hulpmiddelen)

◼ Module Compressiehulpmiddelenzorg

GENERIEKE

KWALITEITS 

STANDAARD 

HULPMIDDELEN



◼ Doel = zorgveld als geheel beschrijven.

◼ Transparantie van zorg moet leiden tot de 

inzet van het juiste (aantal) hulpmiddel(en) 

◼ Grip op de indicatie, het verstrekken van 

zinnig, zuinige en passende zorg

◼ Transparantie in doelgroepen, complexiteit en 

aanspraken



Scope

◼ Scope:
Doel Beschrijving van goede compressiehulpmiddelenzorg vanuit het perspectief van de cliënt. 

Doelgroep 

Alle cliënten die compressiehulpmiddelenzorg11 nodig hebben, inclusief kinderen. 

Het gaat om mensen met (latent) oedeem op basis van vaataandoeningen (veneus, arterieel, 

lymfatisch) al dan niet in samenhang met andere aandoeningen.2 

Op basis van deze omschrijving vallen mensen met de zorgprofielen 0 (preventie) t/m 3 (hoog 

complexe zorg) (zoals omschreven in Bijlage X) binnen deze kwaliteitsstandaard. 

 

Vergoeding De kwaliteitsstandaard geeft geen duiding over de vergoeding van 

compressiehulpmiddelenzorg. Dit betekent dat niet alles wat in de kwaliteitsstandaard beschreven 

wordt onder de huidige verzekerde prestaties valt.3 



Soorten compressiehulpmiddelen4 

Hulpmiddelen die compressie geven 

• Zwachtels 

• Therapeutische elastische kousen (TEK), inclusief teenkappen en handschoenen 

• Adjustable compression devices (ACD) 

• Point pressure devices (PPD), exclusief devices die een ‘point pressure’ geven als ze worden 

gebruikt in combinatie met andere devices 

• Intermitterende pneumatische compressie systemen (IPC), incl. lymfapressapparaat 

• Thoraxbandages, genital pressure devices (GPD) (incl. compressiebroeken) en hoofd-hals-bandages 

 

Aanvullende hulpmiddelen 

Dit zijn hulpmiddelen die worden gebruikt in combinatie met een compressiehulpmiddel om de 

werking van het compressiehulpmiddelen te optimaliseren. 

• pads, inclusief pads / devices die point pressure geven 

• polstermaterialen en pelotten 

 

Accessoires 

Dit zijn hulpmiddelen die niet bijdragen aan de werking van een compressiehulpmiddel, maar die wel 

kunnen bijdragen aan het gebruiksgemak of aan het bevorderen van zelfmanagement 

• aan- en uittrekhulpen voor therapeutisch elastische kousen 

• verbandschoenen 

.



Knelpunten-inventarisatie

◼ 1. Cliënt moet soms (te) lang wachten op levering 
juiste compressiehulpmiddel 

◼ In de periode dat de cliënt moet wachten op het juiste hulpmiddel, moet 
met suboptimale compressie worden gewerkt waardoor de periode om 
tot stabilisatie te komen onnodig lang duurt. Dit kan van invloed zijn op 
het uiteindelijk resultaat van de zorg en dat kan dan weer van (tijdelijke of 
blijvende) invloed zijn op de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van de 
betreffende cliënt. 

◼ Een oorzaak van een lange wachtperiode kan zijn dat machtigingstrajecten 
lang duren en bovendien dat deze trajecten lang niet altijd (meteen) 
succesvol zijn. Dat laatste kan ook liggen aan een minder optimale 
invulling van de machtigingen door de betreffende zorgverleners, 
bijvoorbeeld omdat ze onvoldoende onderbouwen waarom bepaalde 
(dure) hulpmiddelen nodig zijn. 



Knelpunten-inventarisatie

◼ 2 Er is sprake van onvoldoende zelfmanagement van cliënten

◼ 3 Er is onvoldoende kennis / geen consensus over de optimale 

combinatie van het gebruik van compressiehulpmiddelen en andere 

vormen van compressiezorg in de verschillende behandelfasen en 

bij de verschillende soorten problematiek rondom oedeem

◼ 4 Er zijn onduidelijkheden over de taken / bevoegdheden/ 

verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen bij 

compressiehulpmiddelenzorg en de samenwerking is niet optimaal.

◼ 6 De bij het proces van compressiehulpmiddelenzorg betrokken 

zorgverleners hebben niet altijd voldoende competenties (attitude, 

kennis en vaardigheden)

◼ 9 Er zijn problemen met de financiering / vergoeding van 

compressiehulpmiddelen(zorg)



Verwachtingen 

management!!!



Voor wie ?

◼ Alle verschillende 

partijen die betrokken 

zijn bij het leveren van 

hulpmiddelen 

◼ Zorgverzekering

◼ Eenzelfde taal als het 

gaat om inhoud

◼ Waar staat welke 

beroepsgroep



Klippel Trenaunay, ampuntatie,

oude brandwonden enz



ICF



Uitgangspunt is de patient: 

op basis van ICF

◼ Wat heeft deze patiënt nodig om een voor 

hem/haar zo goed mogelijk leven te 

bereiken op het gebied van zorg, 

compressiehulpmiddelen, zelfmanagement  

enz…



Waarom deze module? 

Wat gaat die brengen??

◼ Transparantie?

◼ Vertrouwen?

◼ Waardering?

◼ Beloning?

◼ Merkbaar beter?







Vijf Modules

◼ Diabetes

◼ Stoma

◼ Continentie

◼ Protheses

◼ Compressiehulpmiddelen

◼ De eerste drie hebben een gedeponeerde 

kwaliteitsstandaard in implementatiefase



Ervaringen en verwachtingen

◼ Eigenaarschap

◼ Randvoorwaarden

◼ Belangen en terugtrekkende bewegingen bij 

implementatie

◼ Budgettair neutraal?!

◼ Andere inkoop kán… maar komt die ook

◼ Geen garanties, wél mogelijkheden

◼ Politiek en het kl##tjesvolk…



HOOP GELOOF EN LIEFDE

◼ Volharden

◼ Trots!

◼ Rug recht en poot stijf

◼ Juiste rek en stiffness!

◼ Linksom of rechtsom

◼ Samen


