
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Alles wat jij moet weten over de cursus 

 

Functiegericht verstrekken van 

orthopedische hulpmiddelen   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste cursist, 

 

Ben jij dagelijks bezig met het oplossen van voetklachten middels orthopedisch 

schoeisel? Heb je behoefte aan meer achtergrondinformatie over de wet- en regelgeving 

waarbinnen je werkt? En wil je goed gebruik maken van de laatste digitale 

zorgprotocollen van NVOS-Orthobanda? 

 

Dan is deze cursus echt iets voor jou! 

 

Wat komt er aan bod? 

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 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 deze cursus jou op? 

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

hulpmiddelen en doe jij de kennis op over functiegerichte indicatiestelling en de 

werkwijze van de indicatiematrix. Door het volgen van de cursus ben je klaar om met het 

indicatieportaal van NVOS-Orthobanda te werken. 

 

Hoe is de cursus opgebouwd? 

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

praktijktraining bestaan. In totaal volg je als cursist dus vier onderdelen. Deze 

onderdelen komen in deze volgorde aan bod:  

 

De cursus wordt in de volgende volgorde gegeven:  

 

Deel 1 

1. e-learning Wet en regelgeving in de orthopedische hulpmiddelenzorg (zelfstandig 

online te volgen); 

2. praktijktraining Wet en regelgeving in de orthopedische hulpmiddelenzorg in 

combinatie met de basis van functiegerichte aanspraak (orthopedische) 

hulpmiddelenzorg (FGA) (klassikaal). 

 

Deel 2 

1. E-learning Functiegerichte aanspraak hulpmiddelenzorg (zelfstandig online te 

volgen); 

2. Praktijktraining Functiegerichte aanspraak (orthopedische) hulpmiddelenzorg 

(FGA), in combinatie met het invullen van een casus en uitleg over het gebruik 

van het indicatieportaal van NVOS-Orthobanda (klassikaal). 

 

Je ontvangt na het succesvol volgen van de complete cursus een certificaat.  

 

Aanmelden doe je zo 

Om deel te nemen aan deze cursus schrijf je je in bij https://www.zorgplantrainingen.nl/ 
 
 
 

https://www.zorgplantrainingen.nl/


Je ontvangt binnen twee werkdagen een bevestiging van je inschrijving. De factuur 

ontvang je nadat je inloggegevens voor de eerste e-learning cursus hebt ontvangen.  

Hieronder lees je precies welke stappen je neemt om van start te gaan. 

 

Stap voor stap: hoe ga je van start? 

 

1. Start met de e-learning cursus Wet en regelgeving in de orthopedische 

hulpmiddelenzorg 

Na aanmelding bij Zorgplan krijg je de inloggegevens gemaild waarmee je 

toegang krijgt tot een persoonlijk account in de leeromgeving van Zorgplan. 

Binnen deze leeromgeving staan 2 e-learning cursussen voor je klaar: 

- Wet– regelgeving in de orthopedische hulpmiddelenzorg; 

- Functiegerichte aanspraak (orthopedische) hulpmiddelenzorg. 

Deze e-learning cursussen moet je hebben afgerond voordat je naar de 

praktijktrainingen gaat. Als eerste start je met de e-learning Wet- en regelgeving 

in de orthopedische hulpmiddelenzorg. 

2. Praktijktraining Wet- en regelgeving orthopedische hulpmiddelenzorg in 

combinatie met functiegerichte aanspraak (orthopedische) hulpmiddelenzorg 

(FGA) 

Na afronding van de eerste e-learning cursus volg je de praktijktraining die 

aansluit op de theorie uit de e-learning en waar een vertaalslag wordt gemaakt 

naar je dagelijkse praktijk. Tijdens de trainingen wordt ook de basistheorie 

behandeld van het Functiegericht verstrekken orthopedische hulpmiddelenzorg.  

3. Dan volg je de 2e e-learningcursus: functiegerichte aanspraak hulpmiddelenzorg 

Je kunt dan weer op je account inloggen in de leeromgeving van Zorgplan om 

deze e-learning ook te volgen. Deze e-learning moet je afgerond hebben voor de 

volgende training. 

4. Training functiegerichte aanspraak (orthopedische) hulpmiddelenzorg (FGA) met 

het invullen van een casus en het gebruik het indicatieportaal van  

NVOS-Orthobanda 

Na het volgen van de e-learning cursus FGA zul je tijdens de training vooral 

vaardigheden leren om deze theorie toe te passen. Dit doe je a.d.h.v. casuïstiek. 

Vervolgens leer je hoe deze kennis toe te passen in het indicatieportaal van 

NVOS–Orthobanda. 

 

Wanneer en waar zijn de praktijktrainingen? 

Je schrijft je in voor beide praktijktrainingen. Hieronder vindt je de beschikbare data, 

locatie en tijden van deze trainingen.  

Sluitingsdatum voor inschrijving is 5 weken voor de start van de eerste praktijktraining 

(dit i.v.m. de tijd die nodig is om de E-learning vooraf aan de praktijktraining te volgen). 

 

Trainingen  Datum Locatie  Tijd 

    

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

14 nov. 2019 

Hotel Hilversum- 

De Witte Bergen 

Rijksweg 2 Eemnes 

13.00–17.00 uur 

2. FGA i.c.m. uitleg van het 

indicatieportaal van NVOS-

Orthobanda 

Dinsdag 

17 dec. 2019 

Hotel Hilversum-  

De Witte Bergen 

Rijksweg 2 Eemnes 

13.00–17.00 uur 



    

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

5 maart 2020 

Hotel Hilversum-  

De Witte Bergen 

Rijksweg 2 Eemnes 

13.00–17.00 uur 

2. FGA i.c.m. uitleg van het 

indicatieportaal van NVOS-

Orthobanda 

Donderdag 

2 april 2020 

Hotel Hilversum-  

De Witte Bergen 

Rijksweg 2 Eemnes 

13.00 -17.00 uur 

    

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

10 sept. 2020 

Hotel Hilversum-  

De Witte Bergen 

Rijksweg 2 Eemnes 

13.00–17.00 uur 

2. FGA i.c.m. uitleg van het 

indicatieportaal van NVOS-

Orthobanda 

Donderdag 

8 okt. 2020 

Hotel Hilversum-  

De Witte Bergen 

Rijksweg 2 Eemnes  

13.00–17.00 uur 

https://www.hoteldewittebergen.nl/contact#route  

 

Wat zijn de kosten van dit scholingsprogramma? 

De totale kosten voor deze cursus (dit betreft de twee E-learning cursussen en de twee 

praktijktrainingen), zijn € 485,00 excl. btw. per persoon. 

  

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Zorgplan B.V. van toepassing. Kijk 

hiervoor op de website van Zorgplan: https://www.zorgplan.nl/algemene-voorwaarden   

 

Wil je liever in-company trainen? 

Als er meer dan 10 collega’s binnen jouw bedrijf zijn die deze cursus willen volgen, kan 

er gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid tot in-company trainen. Wil je hier meer 

over weten? Mail dan naar info@zorgplan.nl 

 

Heb je vragen over deze cursus? 

Als je vragen hebt over deze cursus kun je gerust contact opnemen met een van de 

medewerkers van Zorgplan via telefoon nummer 085-273 02 16, of door een mail te 

sturen naar info@zorgplan.nl  

 

Voor nadere informatie over het Branche Cursorisch Beroepsonderwijs (BCB) neem dan 

contact op met NVOS-Orthobanda. 

 

Vriendelijke groet namens, 

 

NVOS–Orthobanda en Zorgplan  

 

 

 

  

https://www.hoteldewittebergen.nl/contact#route
https://www.zorgplan.nl/algemene-voorwaarden
mailto:info@zorgplan.nl
mailto:info@zorgplan.nl


 
 

 
Hoe zit de branchecursus BCB-cursus Functiegericht verstrekken van orthopedische 
hulpmiddelen in elkaar? 

 

 

Omschrijving : 
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 samen met Zorgplan Expertisecentrum (erkend opleider 
van NVOS-Orthobanda) een BCB-scholingsprogramma opgezet voor orthopedische (schoen)technici 
op het gebied van functiegericht verstrekken van orthopedische hulpmiddelen.  
 
In deze cursus leert de cursist de wettelijke kaders rondom het verstrekken van orthopedische 

hulpmiddelen en doet hij/zij de kennis op over functiegerichte indicatiestelling en de werkwijze van 
de indicatiematrix. Door het volgen van de cursus is de cursist klaar om in het indicatieportaal van 
NVOS-Orthobanda te werken. 
 
Doelstelling cursus: 
Het opleiden van orthopedische (schoen)technici tot deskundige zorgprofessionals op het gebied van 

functiegerichte aanspraak, indicatiestelling en productkeuze zodat adequate toetsbare, 

orthopedische hulpmiddelenzorg kan worden geleverd. Als subdoelen van deze cursus zijn 
beschreven: 
 
• Orthopedische (schoen)technici kennen na het volgen van deze cursus de wettelijke kaders in 

relatie tot de inzet van orthopedische hulpmiddelen zodat zij cliënten, zorgverzekeraars en 
andere zorgverleners beter kunnen informeren en adviseren. 

• Orthopedische (schoen)technici zijn na het volgen van deze cursus beter in staat om binnen de 

kaders van de bestaande wet- en regelgeving adequate orthopedische hulpmiddelenzorg te 
leveren. 

• Orthopedische (schoen)technici zijn na het volgen van deze cursus in staat tot 
functioneringsgericht verstrekken van orthopedische hulpmiddelenzorg via het indicatieportaal 
van Orthobanda. 

 

Bestemd voor:  
Orthopedische (schoen)technici en technologen die betrokken zijn bij het opstellen van zorgplannen. 
 
Onderdelen van deze cursus 
1. Tijdens de twee trainingen/bijeenkomsten verwerken de deelnemers onder begeleiding van een 

cursusleider de inhoud van deze branchecursus. Vóór de start van de eerste bijeenkomst volgen  
de deelnemers zelfstandig e-learningcursus 1 Wet- en regelgeving in de (orthopedische) 

hulpmiddelenzorg. Voorwaarde voor deelname aan de eerste praktijktraining  is dat de 
deelnemers deze e-learning hebben afgerond.  

 
2. In de eerste praktijktraining  staan de wettelijke kaders in de hulpmiddelenzorg en het 

functiegerichte voorschrijving als wettelijke eis van de overheid centraal. Het doel is om 
enerzijds de hulpvraag van cliënten te realiseren en anderzijds om te voldoen aan de 
contractuele eisen van zorgkantoren, verzekeraars en gemeenten. Het volledige proces van 

verstrekking komt in deze bijeenkomst aan bod. De Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg en de 
ICF-classificatie worden behandeld. Cursisten leren hoe ze een productkeuze goed kunnen 
onderbouwen en hoe ze het proces van functiegericht indiceren eenduidig, transparant en 
volgens de wettelijke regels kunnen doorlopen.  

 
 Duur van de praktijktraining 4 uur. 

 



3. Na de eerste praktijktraining volgen de deelnemers de tweede e-learningcursus en deze 

cursus wordt afgesloten met een online toets. Voorwaarde voor deelname aan de tweede 
praktijktraining is het in bezit hebben van de certificaten van de twee E-learning cursussen. 

 
4. In de tweede praktijktraining wordt ingegaan op functiegerichte aanspraak (Orthopedische) 

hulpmiddelenzorg en de werkwijze met het indicatieportaal van NVOS-Orthobanda. Op basis 
van het digitale formulier binnen het indicatieportaal van NVOS-Orthobanda wordt een zorgplan 
opgesteld als onderbouwing van de aanspraak van de verzekerde. Er wordt getraind met het 

indicatieportaal van NVOS-Orthobanda met zorgplannen uit de praktijk. Ook wordt het gebruik 
van het indicatieportaal van NVOS-Orthobanda besproken.  

 
 Duur van de bijeenkomst 4 uur. 
 

Nadere informatie over de beide E-learning cursussen: 

 
E-learningcursus 1: Wet- en regelgeving in de (orthopedische) hulpmiddelenzorg  
Deze e-learningcursus behandelt de vijf wetten die de basis zijn van de Nederlandse 
gezondheidszorg. In de cursus staan deze actuele wettelijke kaders centraal. Vervolgens wordt er 

ingegaan op wat dit voor de inzet van hulpmiddelen in het algemeen en voor orthopedische 
hulpmiddelenzorg in het bijzonder betekent. Met deze kennis is de cursist in staat om vragen van 
o.a. cliënten en familie over bekostiging te beantwoorden. Hierdoor verloopt het aanvraagproces 
efficiënt en is geen sprake van tijd- en geldverspilling.  
Studiebelasting: gemiddeld 2 uur. 
 

E-learningcursus 2: Functiegerichte aanspraak hulpmiddelenzorg 
In deze e-learningcursus leert de cursist de basiskennis om de functiegerichte aanspraak 
hulpmiddelenzorg te begrijpen en toe te passen. Wat komt er in de e-learning aan bod? 

1. Het volledige indicatieproces, van de eerste zorgvraag tot het vaststellen van de functie-eisen 
waaraan de in te zetten oplossing moet voldoen. 

2. Het keuzeproces voor het hulpmiddel → het op basis van de functie-eisen bepalen van de 
benodigde materiaalcomponenten/producteigenschappen die nodig zijn om de functie-eisen in 

te vullen en vervolgens het maken van de best passende productkeuze. 
3. De procesbeschrijving hulpmiddelen die als basis dient voor functiegericht indiceren en door 

de branche is ontwikkeld.  
Studiebelasting: gemiddeld 4 uur. 

 
Branchecertificaat: 
Door het in bezit hebben van de certificaten van de twee E-learning cursussen Wet- en regelgeving 
in de (orthopedische) hulpmiddelenzorg en Functiegerichte aanspraak hulpmiddelenzorg én door het 
bijwonen van de twee praktijktrainingen verkrijgt de deelnemer het door NVOS-Orthobanda erkende 
branchecertificaat Functiegericht verstrekken van orthopedische hulpmiddelen. Het behalen van het 

branchecertificaat geeft de deelnemer het recht om, via een ter beschikking gestelde code, met het 
indicatieportaal van NVOS-Orthobanda te werken om digitaal zorgplannen op te stellen.  
 
 
Nadere informatie: 
Voor nadere informatie over BrancheCursorischBeroepsonderwijs (BCB) en andere branchecursussen 

zie de website van NVOS-Orthobanda www.nvos-orthobanda.nl bij Opleidingen. 

 

http://www.nvos-orthobanda.nl/

