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 Gezien worden   
Regie van cliënten bij aanvraag hulpmiddel  

ONDERZOEK

Voor mensen met een visuele beperking, een oog-

aandoening of een visueel-auditieve beperking 

zijn hulpmiddelen een voorwaarde om sociaal en 

maatschappelijk goed te kunnen participeren. De 

praktijk laat zien dat de verzekeraars de verant-

woordelijkheid voor de verstrekking van hulpmid-

delen verschillend en vaak ad hoc invullen. 

Voor cliënten die een hulpmiddel nodig heb-

ben is het belangrijk dat de aanvraagprocedure 

voor hulpmiddelen soepel verloopt, niet onnodig 

bureaucratisch en, niet in de laatste plaats, dat 

het hulpmiddel het leven voor de cliënt vergemak-

kelijkt. Die verstrekking door zorgverzekeraars 

verloopt niet overal gelijk. Voor de Oogvereniging 

en het LSR aanleiding om het deelproject Verstrek-

ken van visuele hulpmiddelen op te zetten. Dit 

deelproject is onderdeel van een groter project, het 

Voucherproject 2013-2015 waarbij verschillende 

patiëntenorganisaties samenwerken rond kwaliteit 

van oogzorg vanuit cliëntperspectief. Onderdeel 

van dit project was het houden van een enquête 

onder mensen met een visuele beperking om te 

achterhalen hoe zij de aanvraagprocedure van een 

visueel hulpmiddel ervaren. Het LSR analyseerde 

de reacties.

Onnodige bureaucratie

Klachten die je in zorgland regelmatig hoort zijn 

onnodige bureaucratie, regeldruk en hoge admini-

stratieve lasten voor de zorgverlener en de cliënt. 

Dit scenario is helaas ook van toepassing bij het 

aanvragen van een visueel hulpmiddel. Diverse 

respondenten ervaren langdurige, ondoorzichtige 

en omslachtige aanvraagprocedures. Partijen 

werken langs elkaar heen en de communicatie 

verloopt stroef. Het stoort cliënten die al jaren een 

oogaandoening hebben enorm dat ze dit toch elke 

keer weer moeten aantonen. Een respondent: ‘De 

zorgverze-

keraar laat 

de aanvraag-

procedure 

verzorgen 

door een tus-

senpersoon 

die iedere 

keer om een 

doktersver-

klaring vraagt, 

terwijl ik al vanaf mijn 

geboorte blind ben en al 75 jaar ben.’ 

Opvallend positief

Opvallend is dat de respondenten op de gesloten 

vragen over het algemeen een positief antwoord 

geven. Een meerderheid van de mensen met 

een visuele beperking die de enquête invulde is 

positief tot zeer positief over de verstrekking van de 

hulpmiddelen. Als toelichting noemen ze bijvoor-

beeld dat de informatie over het hulpmiddel en de 

instructie duidelijk zijn. Ook prijzen ze de vlotte 

aanvraagprocedure. De toekenning van de vergoe-

ding en de levering verliep in veel gevallen soepel 

en snel. Tot slot benoemen veel respondenten het 

gemak dat het hulpmiddel hen biedt in het dagelijks 

leven. Toch kwamen op de open vraag ‘Welke 

knelpunten ervaart u?’ en ‘Heeft u suggesties voor 

verbetering?’ heel wat punten. Dit levert een iets 

genuanceerder en soms kritischer beeld op. 
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Gebrek aan informatie

Een belangrijk cliëntenrecht is 

het recht op informatie. Het is niet 

gemakkelijk dit voor iedere cliënten-

groep goed te organiseren. Zorginstel-

lingen stappen nog wel eens in de valkuil 

informatie aan iedereen op dezelfde manier 

te verstrekken, maar dan sla je de plank 

mis. 

Cliënten met hersenlet-

sel kunnen bijvoorbeeld 

details moeilijk verwerken tot 

één geheel. Het visueel maken 

van de informatie is dan essentieel. Er zijn ook 

cliëntengroepen die juist behoefte hebben aan heel 

veel informatie over allerlei behandelvormen en 

kwaliteiten van zorg. Dit alles met als doel zo snel 

mogelijk weer te herstellen of genezen. 

Die behoefte om informatie die is aangepast aan 

de beperking en aan de individuele cliënt geldt 

zeker ook voor cliënten met een visuele beperking. 

Alleen in de praktijk blijkt dit minder vanzelfspre-

kend. Ondersteuning in braille ontbreekt nog wel 

eens. En teveel informatie is te vermoeiend als 

je het met behulp van een loep moet lezen. Een 

respondent geeft als tip informatie zoveel mogelijk 

digitaal aan te leveren, zodat zijn computer het kan 

voorlezen. Een handige tip voor zorgverzekeraar, 

leverancier en zorginstelling die veel correspon-

dentie nog via de post laten lopen. De boodschap 

is niet dat dit voor iedereen zo moet, maar juist dat 

een aanpak op maat nodig is. 

Aanpak op maat

Cliënten willen graag gezien worden als individu, 

niet als verlengde van een groep. Dit signaal 

benoemt een aantal cliënten met een visuele 

beperking aan de hand van indrukwekkende 

ervaringen. ‘Ik vraag een hulpmiddel niet 

voor mijn lol aan. Het is vervelend als 

de noodzaak hiervan nog in twijfel 

wordt getrokken,’ schrijft een res-

pondent. Een ander benoemt

  het belang om ook aandacht te 

hebben voor de psychische impact van het hebben 

en gebruiken van een hulpmiddel. Een andere 

respondent geeft als tip: ‘Geef cliënten met een 

acceptatieprobleem geen vouwstok, deze wordt 

vaak weggestopt.’

Dat cliënten met een visuele beperking of oogaan-

doening verder best positief zijn over het aanvraag-

proces van een hulpmiddel is begrijpelijk. Men krijgt 

uiteindelijk toch een hulpmiddel vergoed dat hun 

beperking verlicht. Dit betekent zicht op een beter 

leven, minder afhankelijkheid van anderen. Toch 

is het nodig om naar verbetering te streven door 

procedures en protocollen op maat te maken, net 

als de informatievoorziening. En bovenal geldt: blijf 

cliënten zien als een individu met eigen wensen 

en behoeften. Iedereen heeft recht op passende 

ondersteuning. 

‘Iedere keer een doktersverklaring terwijl ik al 

vanaf mijn geboorte blind ben’
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