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Ervaren knelpunten bij het verkrijgen van ondersteunende hulpmiddelen 
 
Conclusie  
Drie kwart van de mensen met een chronische ziekte of handicap heeft wel eens een probleem ervaren bij 
het aanvragen of verkrijgen van ondersteunende hulpmiddelen. Bij de meeste aanvragen die zij doen, 
doen zich overigens geen problemen voor. Een knelpunt dat relatief veel voorkomt en dat door de meeste 
mensen belangrijk wordt gevonden om te worden aangepakt is de ervaring dat men bij elke nieuwe 
aanvraag van een hulpmiddel opnieuw alle informatie over de persoonlijke en medische situatie moet 
aanleveren. Andere zaken die volgens mensen met een chronische ziekte of handicap voor verbetering 
vatbaar zijn, zijn de eigen bijdragen die voor sommige hulpmiddelen worden gevraagd (een kwart van de 
mensen vindt die bijdrage af en toe te hoog), de aanvraagformulieren die als ingewikkeld worden ervaren 
en de tijd die men soms te lang vindt tussen het aanvragen van het hulpmiddel en het uiteindelijk 
beschikken daarover. 
 
Achtergrond 
Ondersteunende hulpmiddelen zijn voor veel chronisch zieken en gehandicapten van grote betekenis voor 
hun dagelijks functioneren en hun maatschappelijke participatie. Onder het begrip ondersteunende 
hulpmiddelen valt een breed scala aan hulpmiddelen variërend van een eenvoudige leesbril tot een 
aangepaste computer of aanpassingen in de auto of aan de woning. 
Ondersteunende hulpmiddelen kunnen op dit moment verkregen worden op basis van de Regeling 
zorgverzekering (Zvw), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia). Bij het aanvragen van 
hulpmiddelen kunnen zich knelpunten voordoen. Het ministerie van VWS wil meer zicht krijgen op de 
door gebruikers ervaren knelpunten en heeft hiertoe op basis van gesprekken met hulpmiddelengebruikers 
een lijst van 16 knelpunten opgesteld. Teneinde meer zicht te krijgen op de omvang van de ervaren 
problematiek en de volgens gebruikers belangrijkste knelpunten, heeft het NIVEL de lijst met de 16 
knelpunten voorgelegd aan een representatieve groep van 250 chronisch zieken en gehandicapten, die 
deel uitmaken van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten* en minimaal één hulpmiddel 
thuis gebruiken. In telefonische interviews is gevraagd naar de mate waarin de respondenten de 16 
genoemde knelpunten bij het aanvragen en verkrijgen van hulpmiddelen ervaren hebben en het belang dat 
zij hechten aan het aanpakken van het betreffende knelpunt. Ook konden de respondenten aanvullende 
knelpunten bij het aanvragen en verkrijgen van ondersteunende hulpmiddelen noemen. 
 
Ervaren knelpunten bij het verkrijgen van hulpmiddelen 
Tabel 1 laat zien in welke mate de verschillende door het ministerie genoemde knelpunten worden 
ervaren. De tabel laat zien dat mensen met een chronische ziekte of handicap over het algemeen relatief 
weinig knelpunten ervaren bij het aanvragen of verkrijgen van hulpmiddelen. Dit blijkt uit het feit dat de 
gemiddelde ervaringscores tussen 1,12 en 1,57 liggen op een schaal van 1 tot 4. Een derde van de mensen 
met een chronische ziekte of handicap heeft wel eens ervaren dat zij weer opnieuw hun hele hebben en 
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houden op tafel moesten leggen om een hulpmiddel te verkrijgen, zelfs als het om dezelfde instantie en 
hetzelfde hulpmiddel ging. Andere ervaringen (van meer dan 20% van de geïnterviewde chronisch zieken 
en gehandicapten) zijn de beperkte keuze in het type hulpmiddelen en leveranciers, te hoge eigen 
bijdragen en het moeten invullen van veel moeilijke en lange formulieren. Ook heeft circa één op de vijf 
chronisch zieken en gehandicapten meegemaakt dat er veel tijd overheen ging tussen de aanvraag, de 
toekenning en de uiteindelijke aflevering van een hulpmiddel. Voor vrijwel alle knelpunten geldt dat zij 
sterker ervaren worden, naarmate men meer hulpmiddelen heeft (en dus ook vaker moeite heeft moeten 
doen om hulpmiddelen aan te vragen of te verkrijgen). Dit was niet het geval voor de drie knelpunten 
“slechte informatieverstrekking vanuit zorgverzekeraar”, “ondanks indicatie, hulpmiddel uiteindelijk niet 
gekregen”en ‘te hoge eigen bijdrage”. Deze drie knelpunten werden dus in dezelfde mate ervaren door 
mensen die meer of minder hulpmiddelen hebben. 
 
Tabel 1: Door chronisch zieken en gehandicapten ervaren knelpunten bij het verkrijgen en aanvragen van 
hulpmiddelen 
 
Knelpunten Gemiddelde 

score (1-4) ** 
Nooit  
(%) 

Eén of 
enkele 
keer (%) 

Wel 
vaker (%) 

Bij  
vrijwel  
elke 
aanvraag  
 (%) 

1. Het telkens opnieuw het hele hebben en houden op 
tafel moeten leggen 

1,57 68,7 12,2 11,9 7,2 

2. Beperkte keuze in type hulpmiddelen 1,43 69,9 19,0 9,1 2,0 
3. Te hoge eigen bijdrage 1,41 73,0 15,6 8,7 2,8 
4. Veel moeilijke en lange formulieren 1,40 77,8 8,8 9,5 4,0 
5. Beperkte keuze in leveranciers 1,40 74,8 13,5 8,9 2,8 
6. Lange duur tussen toekenning en aflevering 1,34 78,5 11,5 7,5 2,5 
7. Lange duur tussen aanvraag en toekenning 1,33 78,0 12,3 8,0 1,7 
8. Te veel verschillende regelingen/loketten 1,24 83,7 9,4 6,0 0,9 
9. Slechte informatie vanuit zorgverzekeraar 1,24 83,4 11,1 3,9 1,6 
10. Verschillen tussen zorgverzekeraars en 
gemeenten in toewijzing 

1,22 85,3 7,5 6,8 0,4 

11. Willekeur in indicatiestelling 1,18 88,1 6,7 4,4 0,8 
12. Slechte kwaliteit hulpmiddel 1,16 88,0 8,4 2,8 0,8 
13. Slecht onderhoud en service 1,14 91,2 5,2 2,0 1,6 
14. Ondanks indicatie, hulpmiddel uiteindelijk niet 
gekregen 

1,13 91,3 5,5 2,3 0,9 

15. Gebrek aan kennis over hulpmiddel bij 
zorgverzekeraar en leverancier 

1,12 91,5 5,1 3,0 0,4 

16. Innovatieve hulpmiddelen moeilijk verkrijgbaar 1,12 92,7 3,6 2,9 0,8 
** De gemiddelde score loopt van 1 (knelpunt nooit ervaren) tot 4  (knelpunt bij vrijwel elke aanvraag ervaren) 
 
 
Belang om de knelpunten aan te pakken  
Aan de respondenten is tevens gevraagd welke van de genoemde knelpunten zij het meest belangrijk 
vonden om te worden aangepakt. Ook mensen die een bepaald knelpunt niet zelf hadden ervaren, hebben 
wel het belang van het aanpakken van dit knelpunt aangegeven. De resultaten hiervan staan in tabel 2. Uit 
de gemiddelde score van het belang die varieert van 2,57 tot 3,13 op een schaal van 1 tot 4, is op te maken 
dat mensen met een chronische ziekte of handicap vrijwel alle knelpunten belangrijk vinden om aan te 
pakken. De meerderheid van de mensen met een chronische ziekte of handicap vindt het belangrijk dat de 
verschillen in toewijzing van hulpmiddelen tussen zorgverzekeraars onderling en gemeenten onderling 
aangepakt worden. Andere knelpunten die volgens hen aandacht verdienen zijn het niet gekregen hebben 
van een hulpmiddel, ondanks een indicatie, de soms lange duur tussen aanvraag, toekenning en aflevering 
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van een hulpmiddel, de kwaliteit van de geleverde hulpmiddelen en het onderhoud ervan en de service 
daarbij.   
 
Tabel 2: Het belang dat chronisch zieken en gehandicapten hechten aan de aanpak van knelpunten bij het 
verkrijgen en aanvragen van hulpmiddelen 
 
Knelpunten Gemiddel- 

de score  
(1-4)*** 

Niet 
belang-
rijk (%) 

Wel 
belangrijk, 
maar er zijn 
belangrijkere 
zaken (%)  

Wel 
belang-
rijk (%)   

Heel 
belangrijk 
(%) 

1. Verschillen tussen zorgverzekeraars en gemeenten 
in toewijzing 

3,13 0,8 3,2 78,3 17,7 

2. Ondanks indicatie, hulpmiddel uiteindelijk niet 
gekregen 

3,13 0 1,2 84,7 14,1 

3. Lange duur tussen aanvraag en toekenning 3,13 2,0 4,5 72,3 21,1 
4. Slechte kwaliteit hulpmiddel 3,12 0 1,2 85,4 13,3 
5. Slecht onderhoud en service 3,11 0 2,8 83,3 13,9 
6. Lange duur tussen toekenning en aflevering 3,09 1,7 4,9 76,2 17,3 
7. Gebrek aan kennis over hulpmiddel bij 
zorgverzekeraar en leverancier 

3,06 0,4 1,6 89,0 8,9 

8. Willekeur in indicatiestelling 3,03 0,4 4,5 86,4 8,7 
9. Te hoge eigen bijdrage 3,01 1,2 10,1 74,8 13,9 
10. Te veel verschillende regelingen/loketten 3,00 2,0 8,4 77,3 12,3 
11. Slechte informatie vanuit zorgverzekeraar 2,99 2,0 5,2 84,1 8,7 
12. Veel moeilijke en lange formulieren 2,98 3,6 9,5 72,1 14,8 
13. Het telkens opnieuw het hele hebben en houden 
op tafel moeten leggen 

2,92 5,9 15,0 60,0 19,1 

14. Innovatieve hulpmiddelen moeilijk verkrijgbaar 2,85 2,5 16,7 73,7 7,1 
15. Beperkte keuze in type hulpmiddelen 2,78 5,6 23,1 59,4 11,9 
16. Beperkte keuze in leveranciers 2,57 12,7 24,3 56,2 6,7 
***De gemiddelde score loopt van 1 (aanpak van knelpunt niet belangrijk) tot 4 (aanpak van knelpunt heel belangrijk) 
 
 
Combinatie van de ervaren knelpunten en het belang om deze aan te pakken  
Om een prioritering aan te geven in de knelpunten die volgens chronisch zieken en gehandicapten vooral 
moeten worden aangepakt, zijn in tabel 3 per knelpunt de ervarings- en belangscores gecombineerd. De 
rangorde van knelpunten volgens de hoogste combinatiescores, komt sterk overeen met de rangorde van 
de knelpunten die het meest ervaren worden. Voor bijna alle knelpunten geldt dat naarmate chronisch 
zieken en gehandicapten een knelpunt vaker ervaren hebben, ze het belangrijker vinden dat dit knelpunt 
wordt aangepakt. Knelpunten die vaker voorkomen en belangrijk worden gevonden om te worden 
aangepakt zijn het telkens opnieuw het hele hebben en houden op tafel moeten leggen, te hoge eigen 
bijdragen, het moeten invullen van veel moeilijke en lange formulieren en de soms te lange duur tussen 
aanvraag, toekenning en aflevering van een hulpmiddel. 
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Tabel 3: Ervaring en belangrijkheid gecombineerd: 
 
Knelpunten Gemiddelde 

score ervaring 
(1-4)** 

Gemiddelde 
score belang 
(1-4)*** 

Gemiddelde 
score 
gecombineerd   

1. Het telkens opnieuw het hele hebben en houden op 
tafel moeten leggen 

1,57 2,92 4,81 

2. Te hoge eigen bijdrage 1,41 3,01 4,30 
3. Veel moeilijke en lange formulieren 1,40 2,98 4,33 
4. Lange duur tussen aanvraag en toekenning 1,33 3,13 4,28 
5. Lange duur tussen toekenning en aflevering 1,34 3,09 4,25 
6. Beperkte keuze in type hulpmiddelen 1,43 2,78 3,99 
7. Verschillen tussen zorgverzekeraars en gemeenten 
in toewijzing 

1,22 3,13 3,90 

8. Te veel verschillende regelingen/loketten 1,24 3,00 3,80 
9. Slechte informatie vanuit zorgverzekeraar 1,24 2,99 3,77 
10. Slechte kwaliteit hulpmiddel 1,16 3,12 3,68 
11. Beperkte keuze in leveranciers 1,40 2,57 3,64 
12. Willekeur in indicatiestelling 1,18 3,03 3,62 
13. Slecht onderhoud en service 1,14 3,11 3,57 
14. Ondanks indicatie, hulpmiddel uiteindelijk niet 
gekregen 

1,13 3,13 3,58 

15. Gebrek aan kennis over hulpmiddel bij 
zorgverzekeraar en leverancier 

1,12 3,06 3,47 

16. Innovatieve hulpmiddelen moeilijk verkrijgbaar 1,12 2,85 3,22 
** De gemiddelde score loopt van 1 (knelpunt nooit ervaren) tot 4 (knelpunt bij vrijwel elke aanvraag ervaren) 
***De gemiddelde score loopt van 1 (aanpak van knelpunt niet belangrijk) tot 4 (aanpak van knelpunt heel belangrijk) 
 
 
Aanvullende knelpunten bij het verkrijgen van hulpmiddelen  
Van de 250 geïnterviewden hebben 25 mensen nog aanvullende knelpunten genoemd. Het merendeel van 
deze knelpunten was onder te brengen onder de eerder genoemde knelpunten. Drie extra knelpunten zijn 
het vermelden waard:  
 
1.instanties moeten flexibeler worden en meer kijken naar de persoonlijke situatie; zo 
kan geld bespaard worden (bijv. rolstoel hoefde nog niet vervangen te worden) 
2. specialisten luisteren niet goed; zo krijgt de patiënt niet het hulpmiddel dat nodig is 
3. nadeel dat steeds meer informatie over hulpmiddelen of aanpassingen alleen via de 
computer is te verkrijgen 
 
Twee geïnterviewden hebben opmerkingen gemaakt over het vervangen van hulpmiddelen. Soms wordt 
dat vanzelf gedaan ook al is het nog niet nodig (rolstoel hoefde nog niet vervangen te worden). Soms 
wordt er om een nieuwe indicatie gevraagd terwijl de gezondheidssituatie niet is veranderd (bijv. bij het 
behouden van een invalidenparkeerkaart). 
 
Ervaren knelpunten en het belang om deze aan te pakken voor subgroepen van chronisch zieken en 
gehandicapten 
Door middel van enkele aanvullende analyses is nagegaan of bepaalde subgroepen van mensen met een 
chronische ziekte of handicap andere of meer knelpunten ervaren bij het aanvragen of verkrijgen van 
hulpmiddelen. 
Over het algemeen zijn de verschillen gering. Wel zijn er verschillen tussen oudere (65+) en jongere 
chronisch zieken en gehandicapten en tussen laag en hoog opgeleiden: jongere en hoger opgeleide 
chronisch zieken rapporteren vaker knelpunten te ervaren en vinden het ook belangrijker dat de 
gesignaleerde knelpunten worden aangepakt. Wellicht zijn deze groepen chronisch zieken en 
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gehandicapten wat kritischer ten aanzien van de wijze waarop met hun aanvragen voor het verkrijgen van 
hulpmiddelen wordt omgegaan.  
Daarnaast valt op dat mensen met een chronische ziekte of handicap die alleenstaand zijn vaker 
problemen hebben met het invullen van de moeilijke en lange formulieren. Zij rapporteren ook vaker dat 
er een lange tijd zit tussen de aanvraag, de toekenning en aflevering van een hulpmiddel in vergelijking 
met chronisch zieken en gehandicapten die gehuwd zijn of samenwonen.  
Het inkomen lijkt niet van invloed te zijn op de mate waarin mensen met een chronische ziekte of 
handicap knelpunten ervaren bij het verkrijgen van hulpmiddelen. Mensen met een hoger inkomen 
rapporteren wel vaker dat de eigen bijdrage die zij voor een bepaald hulpmiddel moeten betalen te hoog 
is. Deze eigen bijdragen zijn meestal inkomensafhankelijk, waardoor mensen met een hoger inkomen een 
hogere bijdrage moeten betalen.  
 
 

* Het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) bestaat uit ruim 3.800 
zelfstandig wonende mensen met een chronische somatische ziekte of lichamelijke beperking van 
15 jaar en ouder. Het onderzoeksprogramma NPCG wordt uitgevoerd door het NIVEL, met 
subsidie van de ministeries van VWS en SZW. Voor meer informatie kunt u terecht op onze 
website www.nivel.nl/npcg of bij mw. dr. M.J. Emmen, tel. 030-2729829 (e-mail 
m.emmen@nivel.nl). Kijk ook op: www.nivel.nl voor actuele feiten en cijfers over de 
gezondheidszorg. 
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