
dot or not? 
leidraad voor orthopedisch instrumentmakerijen en ziekenhuizen:  
is een orthese “dot or not”?
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dot or not? 

Een gedeelte van de vergoeding van orthesen loopt niet 
meer via de Regeling Hulpmiddelen maar is onderdeel 
van de ziekenhuisvergoedingensystematiek (DOT).  
Van de orthesen die in ziekenhuizen worden voorge-
schreven, moet een deel door ziekenhuizen zelf worden 
betaald en meegenomen in de onderhandelingen met 
zorgverzekeraars.

Deze informatiefolder maakt duidelijk wanneer een 
orthese “DOT or NOT” is. Daarnaast wordt uitgelegd 
welke zorgactiviteitcodes door ziekenhuizen geregi-
streerd kunnen worden om het gebruik en de kosten 
van orthesen zichtbaar te maken. Op basis van deze 
registratie kunnen de kosten meegenomen worden in 
de onderhandelingen met zorgverzekeraars.  
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voor wie?

Deze informatiefolder is bedoeld voor de verschillende partijen die onderdeel uitmaken van de keten rondom het 
voorschrijven van orthesen door medisch-specialistische instellingen:

medisch specialisten en verpleegkundig personeel
De arts schrijft de orthese voor. De manier waarop hij het beoogde gebruik van de orthese inschat en defini-
eert is grotendeels bepalend voor de vorm van financiering waar het hulpmiddel onder gaat vallen. Wordt het 
hulpmiddel vanuit de Regeling Hulpmiddelen vergoed? Moet het ziekenhuis zelf de orthese meenemen in de 
kostprijsberekeningen voor zorgproducten en welke zorgproducten kunnen worden gedeclareerd wanneer een 
orthese wordt ingezet? 

financiële administratie van het ziekenhuis
Als een hulpmiddel niet vergoed wordt vanuit de Regeling Hulpmiddelen moet het ziekenhuis dit hulpmiddel 
mee onderhandelen in de vergoeding die het ziekenhuis berekent naar de zorgverzekeraar toe. Het is van groot 
belang dat de financiële administratie de juiste zorgactiviteitcodes zorgvuldig registreert. Ook dient goed te 
worden vastgelegd bij welke indicaties en bij welke zorgproducten orthesen worden gebruikt. Opvolgend dient 
berekend te worden welke gemiddelde kosten voor orthesen in de onderhandelingen over relevante zorgproduc-
ten meegenomen moeten worden om de kosten te dekken.  

orthopedisch instrumentmakerijen
Orthopedisch instrumentmakerijen meten orthesen aan en leveren orthesen aan de patiënt na het voorschrift 
door de medisch specialist. Orthopedisch instrumentmakerijen kunnen op basis van hun expertise medisch spe-
cialisten en de financiële administratie van ziekenhuizen assisteren bij het opstellen van behandelprotocollen, 
business cases en het meenemen van orthesen in de onderhandelingen met zorgverzekeraars. 
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voorschrift orthese door huisarts 

Voor een orthese die buiten het ziekenhuis om wordt voorgeschreven (huisarts) geldt ook dat deze afhankelijk 
van de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar via de Regeling Hulpmiddelen kan worden vergoed.

kaders college voor zorgverzekeringen

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) stelt de kaders op voor de vergoeding van behandelingen die onder 
het basispakket van de Zorgverzekeringswet vallen. Het CVZ heeft geadviseerd dat orthesen die door medisch 
specialisten worden voorgeschreven enkel buiten de ziekenhuisfinanciering om (Regeling Hulpmiddelen) worden 
vergoed wanneer het beoogde gebruik van de orthese permanent is of wanneer het op het moment van voor-
schrijven onduidelijk is of het gebruik wel of niet permanent zal zijn. In andere gevallen geldt na het voorschrij-
ven door de medisch specialist dat de beoogde inzet van de orthese tijdelijk is en via de ziekenhuisfinanciering 
moet worden vergoed.

CVZ bepaalt kaders

Verzekeraar interpreteert kaders

Functionele aanspraak

Specialist

(Onzeker over) Permanent gebruik

Registrerende afdeling

Onderdeel ziekenhuisfinanciering DOT

Nee

Nee

Ja

Ja

Regeling HulpmiddelenConsumentenmarkt

Afbakening hulpmiddelenzorg en medisch-specialistische zorg, zoals medisch specialisten die plegen te bieden (CVZ, 2009) en Functiegerichte omschrijving hulpmiddelen voor het 
bewegingssysteem (CVZ, mei 2012).
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verduidelijking kaders 

Het College voor zorgverzekeringen heeft in augustus 2012 aangegeven in welke gevallen een orthese over het 
algemeen tijdelijk (DOT), permanent (Regeling Hulpmiddelen) of met een onduidelijke duur (Regeling Hulpmid-
delen) wordt ingezet: 

•  ‘Normaal genezingsproces’: wanneer de orthese uitgaande van een normaal genezingsproces op termijn over-
bodig wordt, is er sprake van medisch-specialistische zorg.

•  ‘Chronisch gebruik’ of ‘duur van het gebruik niet te bepalen’: als een patiënt voor de rest van zijn leven op een 
orthese is aangewezen of indien van te voren niet duidelijk is of de (in principe langdurige) behandeling met 
een orthese tijdelijk is, is er sprake van hulpmiddelenzorg. In deze gevallen is er vaak sprake van een chronische 
aandoening of een aangeboren aandoening waarbij een langdurig behandeltraject nodig is en het onduidelijk is 
of de patiënt in de toekomst kan functioneren. 

•  ‘Lichte vormen van chronische aandoeningen’: bij lichte vormen van chronische aandoeningen waarbij de 
verwachting is dat de patiënt in de toekomst zonder orthese kan, is sprake van medisch-specialistische zorg.  

•  ‘Interim voorzieningen’ zoals schoenen en prothesen vallen onder de hulpmiddelenzorg. 
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beleid zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars kunnen op onderdelen een eigen 
beleid formuleren hoe ze de door het CVZ opgestelde 
kaders hanteren en uitvoeren. Bijvoorbeeld:

•  Wie doet de beoordeling of een orthese permanent, 
mogelijk permanent of tijdelijk wordt ingezet? Is dit 
de medisch specialist, de orthopedisch instrument-
makerij of is dit de zorgverzekeraar zelf?

•  In het geval van DOT: bij welke indicaties, behandelin-
gen en zorgproducten worden de kosten van orthesen 
door de zorgverzekeraar vergoed? En welke kostenpost 
wordt hiervoor per zorgproduct meegenomen? 

•  Vergoedt de zorgverzekeraar een orthese wanneer 
deze door een andere behandelaar dan een medisch 
specialist wordt voorgeschreven?   
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onderhandelen over orthesen:  
stappenplan voor ziekenhuizen 

Ziekenhuizen krijgen betaald op basis van de indicatie van de patiënt en de geregistreerde behandeling. Binnen 
DOT bestaan er circa 4.000 verschillende zorgproducten die afhankelijk hiervan gedeclareerd kunnen worden. De 
tarieven voor de meeste zorgproducten zijn vrij onderhandelbaar tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis. Wanneer 
een orthese onder DOT valt, moet het ziekenhuis hiervoor ook betaald worden. Met een stapsgewijze aanpak 
kunnen de kosten van orthesen in onderhandelingen worden meegenomen:

1. neem orthesen in behandelprotocollen op
Door de verschillende betrokken partijen in het ziekenhuis dient te worden vastgesteld welke rol orthesen inne-
men in het behandelproces van de categorieën patiënten die met verschillende typen orthesen worden behan-
deld. Hierbij dienen per categorie patiënten zowel de kwaliteit van behandelen (passend voorschrijven bij een 
aanwezige noodzaak) als potentiële kostenbesparingen (bijvoorbeeld een snellere hersteltijd na een operatie) 
te worden meegenomen. Neem vervolgens alle verschillende categorieën orthesen die door in het ziekenhuis 
gedurende behandelingen worden gebruikt in behandelprotocollen op. 

2. registreer het gebruik van orthesen bij tijdelijke behandelingen
Het gebruik van orthesen die tijdelijk (niet permanent) worden ingezet, dient zorgvuldig te worden geregistreerd. 
DBC Onderhoud heeft zorgactiviteitcodes (release RZ12c) vastgesteld die hiervoor kunnen worden gebruikt. Door 
het gebruik van orthesen te registreren ontstaat er inzicht in de interne kostprijsberekeningen voor toekomstige 
onderhandelingen. 

3. bereken de gemiddelde kostprijzen van orthesen per zorgproduct
Stel op basis van de registratie vast bij welke zorgproducten orthesen dienen te worden meegenomen. Kwantificeer 
per zorgproduct bij welk percentage van de patiënten een orthese meegenomen moet worden. Is dit bijvoorbeeld 
eerder richting de 5% dan 80% ?

4. neem orthesen mee in de propositie richting zorgverzekeraars
Neem de kosten van orthesen mee in de tariefstelling richting zorgverzekeraars. Licht zo nodig toe welke behan-
delprotocollen met betrekking tot orthesen er zijn opgesteld en welk beleid er voor het voorschrijven van orthesen 
wordt gehanteerd. 
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zorgactiviteitcodes voor de registratie van orthesen

In de RZ12c zijn met ingang van 1 januari 2012 de volgende zorgactiviteitcodes voor de registratie van het gebruik 
van orthesen vastgesteld:

Type orthese Zorgactiviteitcode

Orthese hand en/of pols, kortdurende inzet materiaal 190364

Orthese rug/ nek, kortdurende inzet materiaal 190365

Orthese heup, kortdurende inzet materiaal 190366

Orthese knie, kortdurende inzet materiaal 190367

Orthese enkel en/of voet, kortdurende inzet materiaal 190368

Orthese lokalisatie niet nader omschreven, kortdurende inzet materiaal 190369

CPM apparatuur (Continuous Passive Motion) 190354

Elke keer dat een orthese wordt voorgeschreven dienen de desbetreffende zorgactiviteitcode en de bijbehorende 
kosten te worden geregistreerd. 
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dot voorbeelden

Volgens een duiding van het College voor zorgverzekeringen van augustus 2012 wordt een orthese onder meer 
in de volgende gevallen ingezet als onderdeel van een normaal genezingsproces en valt de vergoeding van de 
orthese onder DOT: een orthese bij een fractuurbehandeling, een postoperatieve knieorthese, een CPM apparaat, 
een spreidbroekje bij heupdysplasie en een orthese na een rugoperatie.  

casus 1: enkelorthese na een operatie
Na een operatie aan de enkel vanwege een 3e graads verstuiking schrijft een medisch specialist een enkelorthese 
voor. Het ziekenhuis heeft in haar behandelprotocollen opgenomen op basis van welke criteria een enkelorthese 
wordt voorgeschreven. De enkelorthese biedt de patiënt stabiliteit, ondersteunt het genezingsproces en helpt de 
patiënt sneller te herstellen. De beoogde inzet van de enkelorthese is niet permanent. Het ziekenhuis dient de 
kosten van de enkelorthese mee te nemen in de kostprijs van het zorgproduct voor de operatieve behandeling 
aan de enkel. Afhankelijk van de chirurgische procedure kan het ziekenhuis zorgproduct 131999.235 (operatie 
enkel/voet middel) of zorgproduct 131999.222 (operatie enkel/voet zwaar) declareren. Het ziekenhuis dient zor-
gactiviteitcode 190368 te registreren. De kosten van orthesen kunnen in de tariefstelling van het zorgproduct of 
bij een latere inzet in een opvolgend zorgproduct voor conservatieve behandeling worden meegenomen.

casus 2: knieorthese na een operatie
Na een operatie aan de knie vanwege bandletsel schrijft een medisch specialist een knieorthese voor. Het zie-
kenhuis heeft in haar behandelprotocollen opgenomen op basis van welke criteria een knieorthese wordt voor-
geschreven. De knieorthese biedt de patiënt stabiliteit, ondersteunt het genezingsproces en helpt de patiënt 
sneller te herstellen. De beoogde inzet is niet permanent. Het ziekenhuis dient de kosten van de knieorthese 
mee te nemen in de kostprijs van het zorgproduct voor de operatieve behandeling aan de knie. Afhankelijk van 
de precieze chirurgische procedure kan zorgproduct 131999.147 (operatie overig knie zeer zwaar) of zorgproduct 
131999.102 (operatie collateraalbandplastiek) worden gedeclareerd. Het ziekenhuis dient zorgactiviteitcode 190367 
te registreren. De kosten van orthesen kunnen in de tariefstelling van het zorgproduct of bij een latere inzet in 
een opvolgend zorgproduct voor een conservatieve behandeling worden meegenomen.
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casus 3: spreidbroekje bij heupdysplasie
Bij een pasgeboren kind met een heupdysplasie besluit de medisch specialist een spreidbroekje voor te schrijven. Het 
spreidboekje dient er voor om de beentjes te spreiden waardoor de heupkop optimaal in de heupkom wordt gepositio-
neerd. Het spreidbroekje wordt ingezet om het lichaamseigen ontwikkelingsproces van de heup gedurende een beperkte 
tijd te ondersteunen. De beoogde inzet van het spreidbroekje is niet permanent. Het ziekenhuis dient de kosten van het 
spreidbroekje mee te nemen in de kostprijs van het zorgproduct voor de conservatieve behandeling van een heupdys-
plasie. Afhankelijk van het precieze zorgpad (wel of geen klinische opname, wel of geen uitgebreide diagnostiek, aantal 
dagbehandelingen of poliklinische bezoeken) kunnen zorgproduct 170901.037 (heupdysplasie, klinisch kort), zorgpro-
duct 170901.038 (heupdysplasie, klinisch middel), zorgproduct 170901.039 (heupdysplasie, klinisch lang), zorgproduct 
170901.040 (heupdysplasie, diagnostisch zwaar/therapeutisch licht), zorgproduct 170901.041 (heupdysplasie, dagopname/
poliklinisch bezoek > 2) of zorgproduct 170901.042 (heupdysplasie, ambulant licht) worden gedeclareerd. Het ziekenhuis 
dient zorgactiviteitcode 190366 te registreren. De kosten van spreidbroekjes dienen in de tariefstelling van het zorgpro-
duct worden meegenomen.
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regeling hulpmiddelen voorbeelden 

Volgens een duiding van het College voor zorgverzekeringen van augustus 2012 wordt een orthese onder meer in de vol-
gende gevallen langdurig ingezet bij een chronische of aangeboren aandoening of is de duur van de inzet van een orthese 
bij een chronische of aangeboren aandoening niet vooraf te bepalen: de orthese wordt langdurig ingezet bij een patiënt 
met chronische artritis of reumatoïde artritis, de orthese wordt ingezet bij een chronische aandoening als Cerebrale Parese 
of Spina Bifida, of het is onduidelijk of de patiënt in de toekomst zonder orthese kan functioneren. 

casus 1: knieorthese bij osteoartrose
Een patiënt met osteoartrose krijgt door de orthopeed een knieorthese voorgeschreven. De orthopeed verwacht een ope-
ratie hierdoor te kunnen uitstellen, het is nog niet duidelijk of de operatie hierdoor wellicht niet hoeft plaats te vinden in de 
toekomst. Op het moment van voorschrijven is het nog niet duidelijk of het gebruik van de orthese tijdelijk of permanent 
zal zijn. De orthopedisch instrumentmakerij of de zorgverzekeraar zelf beoordeelt of de patiënt op grond van zijn of haar 
functionele beperkingen voor een orthese via de Regeling Hulpmiddelen in aanmerking komt. 

casus 2: knieorthese bij voorste kruisbandletsels
Een patiënt met voorste kruisbandletsel heeft chronische instabiliteitsklachten en pijnklachten in de knie. De klachten 
zijn permanent en zijn aanwezig tijdens de meeste dagelijkse activiteiten (traplopen, uit de auto stappen, tijdens werk, 
lopen op een ongelijke ondergrond, sporten). Door de instabiliteit van de knie kunnen bovendien secundaire klachten 
ontstaan. De patiënt bezoekt de orthopeed op de polikliniek voor diagnostiek. De orthopeed kiest voor een conservatieve 
behandeling en schrijft een knieorthese voor. Het beoogde gebruik van de knieorthese is permanent. De orthopedisch 
instrumentmakerij of de zorgverzekeraar zelf beoordeelt of de patiënt op grond van zijn of haar functionele beperkingen 
voor een orthese via de Regeling Hulpmiddelen in aanmerking komt.

casus 3: rugorthese ter behandeling van degeneratieve afwijkingen aan de wervelkolom
Een patiënt met een degeneratieve afwijking aan de wervelkolom krijgt door de medisch specialist een Miami Lumbar 
rugorthese voorgeschreven. Door de inzet van Miami Lumbar kan de afwijking onder controle gehouden worden. Op het 
moment van voorschrijven is het onduidelijk of de inzet van een orthese permanent zal zijn. Om deze reden wordt de 
orthese vergoed via de Regeling Hulpmiddelen. De orthopedisch instrumentmakerij of de zorgverzekeraar beoordeelt 
dat de patiënt op grond van zijn of haar functionele beperkingen voor een Miami Lumbar via de Regeling Hulpmiddelen 
in aanmerking komt.
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