
Ieder voetprobleem vraagt om een andere aanpak. Heeft u een steunzool nodig of een aanpassing aan uw schoenen?
Of zijn orthopedische schoenen noodzakelijk? Voor elk voetprobleem heeft Voetcentraal een oplossing. 
Maar wat zijn de kosten en wat vergoedt uw zorgverzekeraar?

Zorgverzekeringswet
In de Zorgverzekeringswet staat precies beschreven wat er wel en 
wat niet wordt vergoed. Ook staan de voorwaarden voor vergoeding 
erin. Sommige hulpmiddelen krijgt u volledig vergoed, voor andere 
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.

Prijsbepaling
Het is goed om te weten dat de prijzen voor hulpmiddelen jaarlijks 
vooraf met uw zorgverzekeraar zijn vastgesteld. Sommige 
zorgverzekeraars hanteren gemiddelde prijzen per productgroep. 
Het kan dus voorkomen dat de prijs van het hulpmiddel niet direct 
gerelateerd is aan het feitelijk aan u geleverde hulpmiddel. 
Het tarief is dan een gemiddelde van de producten die binnen deze 
productgroep vallen. 

De leden van Voetcentraal hebben contracten met alle 
zorgverzekeraars in Nederland. Om u te ontzorgen dienen wij de 
zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed rechtstreeks bij de 
zorgverzekeraar in. Uiteraard krijgt u vaak te maken met het wettelijk 
eigen risico. In het schema kunt u eenvoudig zien met welke kosten u 
bij welk product te maken krijgt.

Eigen bijdrage
Iedereen schaft regelmatig schoenen aan. Daarom betalen ook mensen 
die orthopedische, semi-orthopedische of voorlopig orthopedische 
schoenen nodig hebben een vergelijkbaar bedrag in de aanschafkosten. 
Dit is de eigen bijdrage. De bijdrage wordt elk jaar door de Rijksoverheid 
vastgesteld. Voor 2019 is de eigen bijdrage 131 euro voor volwassenen 
en 65,50 euro voor kinderen tot 16 jaar. U betaalt deze bijdrage voor elk 
paar schoenen.
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* Enkele verzekeringen vergoeden ook (een gedeelte van) de wettelijke
eigen bijdrage uit hun aanvullende polissen. Kijk voor actuele informatie
over vergoedingen vanuit de aanvullende polissen op www.voetcentraal.nl
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Zeestraat 93a
2211 XD Noordwijkerhout
T  0252 - 34 04 61
info@kaptein-orthopedie.nl
www.kaptein-orthopedie.nl

Radewijnsstraat 8
8022 BG Zwolle
T 038 - 453 13 37
info@kemerink.nl
www.kemerink.nl

Frijdastraat 45
2288 EZ Rijswijk
T 070 - 319 19 12
info@robertschilte.nl
www.robertschilte.nl

Cornelis van Uitgeeststraat 17
1508 EG Zaandam
T 075 - 628 12 57
info@verweij-voetcentraal.nl
www.verweij-voetcentraal.nl

Johan van Oldenbarneveltlaan 16
3445 AE Woerden
T 0348 - 42 50 52
info@graas.nl
www.graas.nl

Jan Vermeerlaan 253a
4703 KW Roosendaal
T 0165 - 53 61 24
info@avanderlinden.nl
www.avanderlinden.nl

Eigen risico
Het eigen risico is het bedrag dat u moet betalen als u zorgkosten maakt 
die in het basispakket vallen. In 2019 is het eigen risico 385 euro. 
U betaalt dus zelf de eerste 385 euro aan zorgkosten (in 2019 betaalt u 
bij DSW 375 euro). Pas daarna gaat uw zorgverzekeraar betalen. Het 
eigen risico geldt voor alle zorg in de basisverzekering, maar niet voor 
zorg uit de aanvullende verzekering, huisartsbezoek, verloskundige zorg 
en bevolkingsonderzoeken. U kunt bij veel zorgverzekeraars een hoger 
eigen risico afspreken. Vaak krijgt u dan korting op uw maandelijkse 
premie.

Wij hebben geen inzicht in de ziektekosten die u al heeft gemaakt. 
Daarom kunnen wij u ook niet vertellen hoeveel er van uw eigen risico 
nog openstaat.

Werk- en veiligheidsschoenen
 
Uw zorgverzekeraar vergoedt alleen orthopedische schoenen die u privé 
draagt. Toch kunt u ook uw orthopedische werk- of veiligheidsschoenen 
vergoed krijgen. U moet daarvoor een aanvraag indienen bij het 
Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV). 
Uw orthopedisch schoentechnicus kan u hierbij helpen. Wordt de 
aanvraag goedgekeurd, dan krijgt u een volledige vergoeding.
 
In principe kunt u vervolgens ieder jaar aanspraak maken op een paar 
orthopedische werkschoenen. Doet u nat en vuil werk, dan is het 
raadzaam om een extra paar te hebben, zodat u kunt wisselen. Ook in 
dat geval kunt u via het UWV een extra paar aanvragen.
 
Let op: wie zelfstandig ondernemer is, moet orthopedische 
veiligheidsschoenen zelf betalen.

Basiszorgverzekering
Iedereen die in Nederland woont is verplicht een basiszorgverzekering 
voor ziektekosten af te sluiten. Deze verzekering dekt de standaardzorg 
zoals de huisarts.

Aanvullende verzekering
Boven op uw basiszorgverzekering kunt u ook een aanvullende 
verzekering afsluiten. Deze verzekering vergoedt sommige kosten die 
de basiszorgverzekering niet dekt, zoals steunzolen en fysiotherapie. 
Hulpmiddelen die vergoed worden uit de aanvullende verzekering 
betaalt u meestal eerst zelf. Daarna stuurt u de rekening naar uw 
zorgverzekeraar die vervolgens (een deel van) het bedrag terugbetaalt. 
Verzekeraars bieden verschillende pakketten aan.

Vragen
De leden van Voetcentraal informeren u altijd vooraf zo goed mogelijk. 
Heeft u toch nog vragen over kosten en vergoedingen? Neem dan 
altijd contact op met uw zorgverzekeraar. Die heeft als enige een 
totaalinzicht in uw speci�eke polisvoorwaarden en de hoogte van uw 
openstaande eigen risico.

Voetcentraal
Voetcentraal bestaat uit een aantal orthopedisch schoentechnische 
bedrijven die nauw samenwerken. Samen delen we kennis, ervaring en 
vakmanschap. Zo maken we elkaar beter en daar pro�teert u van.

Vraag gerust naar onze andere folders met uitgebreide informatie over 
onze producten en diensten. Of kijk op www.voetcentraal.nl.


	Leaflet vergoedingen VC 2019_1
	Leaflet vergoedingen VC 2019_2

