
 

Leer functiegericht verstrekken voor orthopedische 

hulpmiddelen (BCB cursus)  

Ook in-company mogelijk en nieuwe data voor 2021! 

 

 
Ben jij dagelijks bezig met het oplossen van voetklachten middels orthopedisch 

schoeisel? Dan is deze cursus iets voor jou! 

 

Je leert: 

 

• Meer over de wet- en regelgeving rond het verstrekken van orthopedische 

hulpmiddelen. 

• Hoe je goed gebruik maakt van de laatste digitale zorgprotocollen van 

NVOS-Orthobanda. 

 

Waarom deze cursus? 

In de zorg worden steeds hogere eisen gesteld aan een goede onderbouwing van 

de functiegerichte aanspraak, indicatiestelling en productkeuze, om te komen tot 

adequate, toetsbare hulpmiddelenzorg. NVOS-Orthobanda heeft daarom samen 

met Zorgplan (Erkend opleider van NVOS-Orthobanda) een BCB-cursus opgezet 

voor orthopedische (schoen)technici op het gebied van functiegericht verstrekken 

van orthopedische hulpmiddelen. 

 

Wat levert de cursus jou op? 

In deze cursus leer je de wettelijke kaders rondom het verstrekken van 

orthopedische hulpmiddelen. Je doet kennis op over functiegerichte 

indicatiestelling en van de indicatiematrix. Door het volgen van deze cursus ben 

jij klaar om het met indicatieportaal van NVOS-Orthobanda te werken. 

 

 

“Dit is de meest zinvolle cursus die ik in 10 jaar heb gevolgd!” 

-Cursist Smeets Loopcomfort 

 

Hoe zit de cursus in elkaar? 

Deze cursus bestaat uit twee delen, die beide uit één e-learning cursus en één 

praktijktraining bestaan. In totaal volg je dus vier onderdelen om deze cursus te 

voltooien. Kijk voor een uitgebreide uitleg op: 

www.zorgplan.nl/trainingen/cursus-functiegericht-verstrekken-1  

 

 

http://www.zorgplan.nl/trainingen/cursus-functiegericht-verstrekken-1


 

Data en aanmelden  

Wil je deelnemen aan deze cursus? Dan zijn er twee startdata waarop je je kunt 

inschrijven voor de praktijktrainingen, namelijk 25 maart en 18 mei: 

 

 

Inschrijven doe je eenvoudig via: 

www.zorgplantrainingen.nl/alle-cursus-evenementen/nvos-orthobanda 

 

 

Wil je liever in-company trainen? Dat kan!  

Neem hiervoor contact op met ons Zorgplan-team via info@zorgplan.nl of 

door te bellen naar 085-2730216. Ons Zorgplan-team staat voor je klaar! 

 

Meer lezen over deze cursus? Klik dan op deze link: 

www.zorgplan.nl/trainingen/cursus-functiegericht-verstrekken-1     

 

Maatregelen in verband met Covid-19 

Wij vinden het erg belangrijk dat cursisten veilig onze training kunnen 

volgen. Daarom houden onze trainers zich aan de door het RIVM gestelde 

maatregelen. Zorgplan verwacht dat cursisten zich hier ook aan houden.  

 

     Trainingen Datum Locatie Tijd 

        

1. Wet- en 
regelgeving i.c.m. 

FGA 

Donderdag 25 
maart 2021 

Van der Valk Hotel 
Hilversum-De Witte 

Bergen in Eemnes 

13.00 tot 17.00 
uur 

2. FGA i.c.m. uitleg 

van het 
indicatieportaal van 

NVOS-Orthobanda 

Dinsdag 13 

april 2021 

Van der Valk Hotel 

Hilversum-De Witte 
Bergen in Eemnes 

13.00 tot 17.00 

uur 

    

1. Wet- en 

regelgeving i.c.m. 
FGA 

Dinsdag 18 

mei 2021 

Van der Valk Hotel 

Hilversum-De Witte 
Bergen in Eemnes 

13.00 tot 17.00 

uur 

2. FGA i.c.m. uitleg 

van het 
indicatieportaal 

van NVOS-
Orthobanda 

Dinsdag 8 juni 

2021 

Van der Valk Hotel 

Hilversum-De Witte 
Bergen in Eemnes 

13.00 tot 17.00 

uur 

http://www.zorgplantrainingen.nl/alle-cursus-evenementen/nvos-orthobanda
mailto:info@zorgplan.nl
http://www.zorgplan.nl/trainingen/cursus-functiegericht-verstrekken-1


 

Indien deze maatregelen als gevolg hebben dat een praktijktraining niet 

kan plaatsvinden, zullen wij contact met je opnemen om samen naar 

alternatieven te kijken. 

 

 

 


