
Vergoedingen 2022

Orthopedie Limburg heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Zorg die vanuit de basisverzekering wordt ver-
goed dienen wij rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. U krijgt te maken met het wettelijk eigen risico en eventueel een eigen 
bijdrage. Sommige hulpmiddelen worden volledig vergoed, voor andere hulpmiddelen moet u een deel zelf betalen (de eigen 
bijdrage). Deze eigen bijdrage betaalt u rechtstreeks aan ons of wordt door uw zorgverzekeraar aan u doorberekend. 
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Eigen risico
Vergoeding voor hulpmiddelen vanuit de basisverzekering 
valt onder het eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat 
u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. 
U betaalt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en zorg 
nodig hebt uit de basisverzekering. In 2022 is het verplicht ei-
gen risico €385 per jaar. De overheid stelt het verplicht eigen 
risico vast. Bovenop het verplicht eigen risico kunt u kiezen 
voor een vrijwillig eigen risico.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan worden 
de kosten eerst verrekend met uw verplichte eigen risico en 
daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico 
voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot 
het maximumbedrag waarvoor u bent verzekerd.

Wij hebben geen inzicht in de ziektekosten die u al heeft ge-
maakt. Vandaar dat wij u niet kunnen informeren hoeveel 
van uw eigen risico nog openstaat. U kunt bij uw 
zorgverzekeraar navragen hoe hoog uw openstaande eigen 
risico is.

Eigen bijdrage
Een eigen bijdrage betekent dat u voor sommige hulpmiddelen 
een deel van de kosten zelf betaalt. De hoogte van de eigen bij-
drage en de hulpmiddelen waarvoor deze geldt, stelt de over-
heid vast. Zo geldt er bijvoorbeeld ook een eigen bijdrage voor 
semi-orthopedische schoenen en orthopedische schoenen.  
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*Enkele zorgverzekeraars vergoeden ook (gedeeltelijk) de wettelijke eigen bijdrage 
vanuit een aanvullend pakket. Informeer bij uw zorgverzekeraar of dit ook voor uw 
verzekering geldt.

Lees verder op de achterzijde.

Aanvullende verzekering
Met een aanvullende verzekering, die u kunt afsluiten boven 
op uw basisverzekering kan u een vergoeding krijgen voor 
kosten die de basisverzekering niet dekt. Hulpmiddelen die 
(gedeeltelijk) vergoed worden uit de aanvullende verzekering 
betaalt u meestal eerst zelf. Na ontvangst van het hulpmiddel 
kunt u de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar die vervol-
gens (een deel van) het bedrag aan u terugbetaalt. 

Enkele zorgverzekeraars vergoeden ook (gedeeltelijk) de 
wettelijke eigen bijdrage vanuit een aanvullend pakket. Infor-
meer bij uw zorgverzekeraar of dit ook voor uw verzekering 
geldt.
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Aangesloten bij NVOS en SEMH erkend leverancier

Orthopedische werkschoenen
Alleen privé orthopedische schoenen kunnen vergoed wor-
den door uw zorgverzekeraar. Indien u ook orthopedische 
werk- of veiligheidsschoenen nodig heeft kan daarvoor een 
aanvraag worden gedaan bij het UWV. Orthopedie Limburg 
kan deze aanvraag in samenspraak met u verzorgen. In-
dien de aanvraag wordt goedgekeurd krijgt u een volledige 
vergoeding van de schoenen. 

Let op: zelfstandige ondernemers komen niet in aanmer-
king voor vergoeding door het UWV.


