
 
 

 
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/

