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Derde evaluatie experiment kousenhulpmiddelen

30 juli 2007

In deze circulaire wordt u geïnformeerd over de derde evaluatie van het
experiment kousenhulpmiddelen en over de ontwikkelingen omtrent de
vergoeding van de kousenhulpmiddelen. Het experiment zal worden
beëindigd op 1 januari 2008 (zie beleidsregel CA-196).

Geachte heer, mevrouw,
Doelmatigere zorg kan worden bereikt door substitutie van personele
inzet door technologie. Hierdoor ontstaat ruimte om aan meer cliënten
zorg te bieden. Technologie kan hiermee een bijdrage leveren aan het
oplossen van de toekomstige personeelskrapte in de zorg. Een voorbeeld
van een dergelijke technologische oplossing is de inzet van
kousenhulpmiddelen.
Er zijn verschillende kousenhulpmiddelen beschikbaar waardoor cliënten
zelfstandig de kousen kunnen uittrekken en niet meer afhankelijk zijn
van hulp door de thuiszorg. Door gebruik van het juiste hulpmiddel wordt
bovendien het uittrekken van kousen minder pijnlijk en wordt de
levensduur van de kous verlengd. Ongeveer 15% van alle mensen die
therapeutische elastische kousen dragen (TEK of steunkousen), hebben
hulp nodig bij het aan- of uittrekken. Dat zijn ongeveer 30.000 tot
35.000 cliënten. Deze cliënten ontvangen hiervoor een AWBZ-indicatie
voor persoonlijke verzorging.
In juli 2005 heeft de NZa een experiment kousenhulpmiddelen gestart.
Doel van het experiment was om de verstrekking van een hulpmiddel te
stimuleren zodat meer cliënten zelfstandig de steunkousen kunnen
uittrekken en daarmee een besparing gerealiseerd kan worden voor de
AWBZ.
Onlangs heeft de derde evaluatie van het experiment
kousenhulpmiddelen plaatsgevonden. Deelnemende zorgaanbieders
verwachten dat 21% van hun cliënten met een hulpmiddel kan leren
omgaan, waardoor ze zelfstandig de kousen kunnen uit te trekken. Uit
het experiment blijkt dat meer dan 90% van deze cliënten met een
hulpmiddel ook daadwerkelijk zelfstandig steunkousen kan uittrekken.

Kenmerk

Uitgangspunt is dat kousenhulpmiddelen worden bekostigd op basis van
de Zorgverzekeringswet. In de praktijk blijkt echter dat, indien een
indicatie voor persoonlijke verzorging aanwezig is, de verstrekking van
hulpmiddelen niet plaats vindt en de zorg vanuit de AWBZ wordt
geleverd. Omdat de verstrekking van een hulpmiddel om diverse
redenen, vooral in het belang van de cliënt de voorkeur verdient, wordt
bij de indicatiestelling rekening gehouden met de vraag of de cliënt met
behulp van een kousenhulpmiddel zelfstandig de kousen kan aan- en/of
uittrekken. Bij een positief antwoord wordt geen of hooguit een tijdelijke
indicatie, voor instructie in het omgaan met het hulpmiddel, afgegeven.
De cliënt kan dan een hulpmiddel aanvragen bij de zorgverzekeraar. Bij
een negatief antwoord ontvangt de cliënt een indicatie voor persoonlijke
verzorging. Het CIZ heeft in april 2007 de indicatiestelling hierop
aangepast.
De vergoeding van kousenhulpmiddelen krijgt specifieke aandacht in het
toezicht van de NZa op de uitvoering van de Zorgverzekeringswet door
de zorgverzekeraars. Mocht onverhoopt sprake zijn van een verzekeraar
die ten onrechte weigert om een kousenhulpmiddel te vergoeden, dan
heeft de NZa de mogelijkheid om vanuit haar toezichtstaak
(handhavend) op te treden omdat de zorgverzekeraar dan handelt in
strijd met de Zorgverzekeringswet.
Met de aangepaste indicatiestelling en de mogelijkheid tot handhaving
van de NZa is geborgd dat de cliënt de zorg ontvangt die het beste past,
hetzij via de verstrekking van een hulpmiddel, hetzij via een indicatie
voor persoonlijke verzorging. Het experiment kan derhalve worden
beëindigd. De NZa beëindigt de Beleidsregel experiment
kousenhulpmiddelen met ingang van 1 januari 2008. Dit betekent dat
voor cliënten die voor 1 januari 2008 deelnemen aan het experiment nog
maximaal een halfjaar gedeclareerd mag worden conform onderdeel 2.5
van de Beleidsregel experiment kousenhulpmiddelen.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

Drs. H. Lagerwaard,
Directeur zorgmarkten Care
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