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Geschillencommissie Zorgverzekeringen (mr. H.A.J. Kroon)

1.

Partijen
De heer A te B , hierna te noemen: verzoeker,
tegen
1) OHRA Zorgverzekeringen N.V. te Tilburg, en
2) OHRA Ziektekostenverzekeringen N.V. te Tilburg,
hierna gezamenlijk te noemen: de ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Bij brief van 24 januari 2019 heeft verzoeker de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna: de
commissie) verzocht te bepalen dat de ziektekostenverzekeraar is gehouden een stoel van het type
Magnifique 1222 met de omschrijving "2 motoren met sta op lift elektrisch bediend", te vergoeden
(hierna: het verzoek).

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft de commissie bij brief van 17 april 2019 zijn standpunt kenbaar
gemaakt. Een afschrift hiervan is op 18 april 2019 aan verzoeker gezonden.

2.3.

Bij brief van 17 mei 2019 heeft het Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut) (zaaknummer:
2019022955) aan de commissie het voorlopig advies uitgebracht en geadviseerd tot afwijzing van
het verzoek. Een afschrift is op 22 mei 2019 aan partijen gestuurd.

2.4.

Partijen is de mogelijkheid geboden om te worden gehoord. Verzoeker en de ziektekostenverzekeraar zijn op 12 juni 2019 gehoord.

2.5.

Ter zitting heeft de ziektekostenverzekeraar de commissie toegezegd te zullen beoordelen of hij de
stoel van het type Magnifique 1222 op basis van coulance aan verzoeker vergoedt. Deze afspraak
is bij brief van 14 juni 2019 bevestigd aan de ziektekostenverzekeraar. Hierbij was de ter zitting
door verzoeker voorgedragen pleitnota ter kennisname gevoegd. Bij brief van 17 juni 2019 heeft
de ziektekostenverzekeraar de commissie meegedeeld de stoel van het type Magnifique 1222
niet coulancehalve aan verzoeker te vergoeden. Een afschrift van deze brief is op 20 juni 2019 ter
kennisname aan de wederpartij gestuurd.

2.6.

De aantekeningen van de hoorzitting en de pleitnota van verzoeker zijn op 14 juni 2019 in afschrift
aan het Zorginstituut gestuurd. Bij brief van 5 juli 2019 heeft het Zorginstituut de commissie
geadviseerd nader onderzoek te laten verrichten. De commissie heeft besloten dit advies op te
volgen en de ziektekostenverzekeraar te verzoeken het nader onderzoek uit te voeren. Partijen
zijn bij brief van 11 juli 2019 over deze beslissing geïnformeerd. De ziektekostenverzekeraar heeft
de commissie bij brief van 15 augustus 2019 op de hoogte gebracht van de uitkomst van zijn
onderzoek. Een afschrift hiervan is op 16 augustus 2019 aan verzoeker gestuurd, waarbij hem de
gelegenheid is geboden hierop te reageren. Van de geboden mogelijkheid heeft hij geen gebruik
gemaakt.
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2.7.

De uitkomst van het onderzoek van de ziektekostenverzekeraar is op 4 september 2019 aan
het Zorginstituut gestuurd. Bij brief van 11 september 2019 heeft het Zorginstituut de commissie
meegedeeld dat het voorlopig advies als definitief kan worden beschouwd. Een afschrift hiervan is
op 12 september 2019 ter kennisname aan partijen gestuurd.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoeker was in 2018 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op basis
van de OHRA Zorgverzekering Restitutie (hierna: de zorgverzekering) en de aanvullende ziektekostenverzekeringen OHRA Uitgebreid, OHRA Tandengaaf 500 en OHRA Gezond (hierna: de
aanvullende ziektekostenverzekering).

3.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft bij brief van 2 februari 2018 aan verzoeker meegedeeld dat hij
geen aanspraak heeft op vergoeding van de stoel van het type Magnifique 1222 met de vermelde
aanpassingen.

3.3.

Verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van deze beslissing gevraagd.
Bij brief van 4 april 2018 heeft de ziektekostenverzekeraar aan verzoeker meegedeeld dat hij zijn
beslissing handhaaft.

3.4.

De behandelend ergotherapeut heeft bij brief van 18 januari 2018 over verzoeker verklaard:
“(...)
Dhr. is reeds enige jaren bekend met de diagnose P.L.S., een spierzenuwziekte waarbij de
motorische zenuwcellen achteruitgaan. Dit leidt tot stijfheid en spasticiteit van de spieren in mond,
benen en de armen.
(...)
Specifieke probleemstelling
Dhr. [naam verzoeker] heeft thuis geen goede stoel waarin hij én optimaal kan zitten én waar hij
zelfstandig in kan gaan zitten en vanuit op kan staan. Daarnaast heeft dhr. veel last van de stijfheid
en spasticiteit in de benen en is het noodzakelijk dat hij tijdens het zitten de benen kan strekken.
Voor de toekomst is het belangrijk dat dhr. een optimale ondersteuning van de romp heeft en dat
de zitting een preventief kussen heeft. Daarnaast ervaart dhr. ook problemen met arm/handfunctie.
Voor de toekomst is het noodzakelijk dat dhr. de stoel met omgevingsbesturing kan bedienen.
(...)
Eisen waaraan de voorziening moet voldoen
- Rugleuning welke goede zijwaartse ondersteuning biedt bij verminderde rompbalans in toekomst.
- Preventief kussen om druk op zitknobbels te voorkomen.
- Bediening welke in toekomst met omgevingsbediening te bedienen is.
(...)”

3.5.

De behandelend ergotherapeut en de behandelend revalidatiearts hebben bij brief van 23 augustus
2018 gezamenlijk over verzoeker verklaard:
"(...)
- Wat betreft uw opmerking dat er geen zitprobleem of vermindering in rompstabiliteit bij PLS valt te
verwachten; hier zijn wij het niet mee eens. Bij dhr. [naam verzoeker] is sprake van ernstige stijfheid,
spasticiteit in de benen. Dit maakt dat dhr. tijdens het zitten problemen ervaart met het buigen van
zijn benen. Dit kost hem veel kracht en energie. Om ontspannen te kunnen zitten is het belangrijk
dat dhr. zijn benen gestrekt kan houden. Vandaar het belang van goede beenondersteuning. A.g.v.
van de PLS is er sprake van verminderde spiermassa, ook bij billen. Dit maakt dat dhr. tijdens het
zitten druk ervaart op de zitknobbels waardoor er risico is op doorzitplekken. Naast de veranderde
beenfunctie is er wel degelijk sprake van ook krachtsverlies in armen en romp. Daarnaast heeft
het spasme ook invloed op de houding van bovenlichaam. Dit maakt dat dhr. tijdens het zitten
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problemen ervaart met het hanteren van goede zithouding in een standaard stoel. Het is dan ook
noodzakelijk dat dhr. tijdens het zitten goede ondersteuning van de romp ervaart.
- Het gegeven dat in kop op de motivatie aangepaste fauteuil staat: dit had inderdaad "een aan de
functiebeperking aangepaste stoel" moeten zijn.
Daar PLS een progressieve aandoening is, zullen de klachten in de toekomst toenemen. Wij zijn
dan ook in de overtuiging dat een aan de functiebeperking aangepaste stoel een noodzakelijke
voorziening voor dhr. is, om kwaliteit van leven te kunnen handhaven.
(...)"
3.6.

Bij brief van 17 mei 2019 heeft het Zorginstituut het volgende advies uitgebracht:
“(...)
Is het gevraagde een verzekerde prestatie volgens de Zvw?
De aangevraagde stoel betreft een Magnifique 1222. Volgens de offerte van 29 januari 2018 betreft
het een fauteuil voorzien van een elektrisch bedienbaar sta-op mechanisme en is de levering conform het ergotherapeutisch rapport van het revalidatiecentrum van 18 januari 2018.
Volgens de website van de leverancier worden alle stoelen op maat gemaakt. Uit het programma
van eisen van de gevraagde stoel en de aanvullende informatie van de revalidatiearts en ergotherapeut van 23 augustus 2018 is echter op te maken dat deze stoel niet voorzien is van aan
specifieke functiebeperkingen aangepaste voorzieningen (namelijk specifieke polstering, abductiebalk, arthrodese-zitting en/of pelottes voor zijwaartse steun). Geconcludeerd moet worden dat
de gevraagde stoel geen aan functiebeperkingen aangepaste stoel is, zoals bedoeld in de regelgeving.
(...)
In de eerder genoemde brief van het CVZ is aangegeven dat bij ALS door het progressieve verloop,
het kan voorkomen dat in eerste instantie kan worden volstaan met een stoel met uitsluitend staopfunctie terwijl waarschijnlijk na enkele maanden meer aanpassingen nodig zijn. Het CVZ gaf in
deze brief aan dat een goede indicatiestelling hier van belang is, en als voorzienbaar is dat binnen
korte termijn een stoel met één of meer in de regelgeving genoemde aanpassingen noodzakelijk
is, dat indicatiestellers en zorgverzekeraars hier in de uitvoeringspraktijk rekening mee moeten
houden.
Dit geldt in principe voor alle aandoeningen met een progressief verloop, waarbij de progressie snel
(in enkele maanden) plaatsvindt. De aandoening waaraan verzoeker lijdt, PLS, heeft in tegenstelling
tot ALS echter een relatief langzaam verloop.
Door de aanvragend ergotherapeut en revalidatiearts is niet duidelijk gemaakt dat het ziektebeeld
bij verzoeker snel progressief is, vergelijkbaar met de progressie van ALS. Ook is niet aangegeven
welke, wel in de regelgeving opgenomen, voorzieningen zonder meer noodzakelijk zouden zijn in de
nabije toekomst.
(...)”

3.7.

Bij brief van 5 juli 2019 heeft het Zorginstituut de commissie het volgende advies uitgebracht:
"(...)
De stoel die aangevraagd is, is volgens de informatie uit het oorspronkelijke dossier niet een
aangepaste stoel zoals bedoeld in de regelgeving, dus geen te verzekeren prestatie. Verzoeker
geeft echter in de aanvullende informatie aan dat de gevraagde stoel specifieke polstering heeft en
adequate, ook zijwaartse ondersteuning biedt. Of dit specifieke aanpassingen zijn zoals bedoeld
in de regelgeving, of dat dit aanpassingen betreft, die, zoals in het voorlopig advies aangegeven,
behoren tot de normale ergonomische eisen waaraan een goede stoel moet voldoen, wordt uit deze
aanvullende informatie niet duidelijk. (...)
NB: zoals verzoeker aangeeft in de hoorzitting van 12 juni 2019, is het inderdaad niet zo dat een
stoel moet voldoen aan alle vier genoemde soorten aanpassingen.
Specifieke polstering en zijwaartse ondersteuning
Bij specifieke polstering gaat het om polstering die persoonsgebonden is aangepast, dus specifiek
aangepast aan de functiebeperkingen van een verzekerde die niet uitkomt met een stoel die voldoet
aan de normale ergonomische eisen. Het is dus méér dan gewone adequate polstering. Adequate
polstering moet niet te hard of te zacht zijn en biedt een goede zitondersteuning, en zal volstaan
voor een verzekerde die weliswaar functiebeperkingen heeft maar verder een min of meer normale
fysiologische zithouding. Pas bij (zeer) ernstige houdingsafwijkingen (zoals door vergroeiingen
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van rug of gewrichten) of bij neurologische aandoeningen (met bijvoorbeeld verlammingen en/of
ernstige balansproblemen als gevolg) kan normale adequate polstering, al dan niet in combinatie
met kussens, soms niet voldoende zijn en kan specifieke polstering aan de orde zijn. Hetzelfde geldt
voor zijwaartse ondersteuning. Doorgaans kunnen zitproblemen als gevolg van functiebeperkingen
opgelost worden met adequate maatvoering van een stoel (een stoel die bijvoorbeeld niet te breed
of diep is voor de betreffende gebruiker) en met adequate zijkant, rug- en armleuningen, eventueel
voorzien van ondersteunende kussens. Pas als een verzekerde niet uitkomt met een dergelijke stoel
en wanneer zijwaartse ondersteuning noodzakelijk blijkt, specifiek aan de functiebeperkingen van de
individuele verzekerde aangepast, kan gesproken worden van een aangepaste stoel in de zin van
de regelgeving.
Advies Zorginstituut
Het Zorginstituut raadt u aan om aan de hand van bovenstaande nader te onderzoeken of de
door verzoeker aangegeven aanpassingen specifieke aanpassingen zijn zoals bedoeld in de
regelgeving.
(...)"
3.8.

De behandelend ergotherapeut heeft op 15 augustus 2019, voor zover hier van belang, het
volgende over verzoeker verklaard:
"(...)
Specifieke probleemstelling
Dhr. [naam verzoeker] heeft thuis geen goede stoel waarin hij én optimaal kan zitten én waar hij
zelfstandig in kan gaan zitten en vanuit op kan staan. Daarnaast heeft dhr. veel last van de stijfheid
en spasticiteit in de benen en is het noodzakelijk dat hij tijdens het zitten de benen kan strekken.
Een aan zijn functiebeperkingen aangepaste stoel met elektrisch sta-opsysteem voegt voor
dhr. waarde toe aan zijn kwaliteit van leven. Het is belangrijk dat de fauteuil een aan de functiebeperkingen aangepaste zijwaartse ondersteuning van de romp heeft, een aan de functiebeperkingen aangepaste polstering en dat de zitting een preventief kussen heeft.
Daarnaast ervaart dhr. ook problemen met arm/handfunctie. Voor de toekomst is het noodzakelijk
dat dhr. de stoel met omgevingsbesturing kan bedienen.
(...)
Eisen waaraan de voorziening moet voldoen
- Aan de functiebeperkingen aangepaste polstering;
- Rugleuning welke aan de functiebeperkingen aangepaste zijwaartse ondersteuning biedt.
- Preventief kussen om druk op zitknobbels te voorkomen.
- Elektrisch te bedienen sta-op-systeem; waarvan bediening in toekomst middels omgevingsbediening te bedienen is.
(...)"

3.9.

De leverancier van de aangevraagde stoel heeft op 12 augustus 2019 verklaard:
"We hebben de maatvoering aangepast zoals besproken. Meerdere dingen zijn aangepast destijds
zoals de zitdiepte zithoogte op verzoek van klant."

3.10.

Bij brief van 11 september 2019 heeft het Zorginstituut het volgende geconcludeerd:
"(...)
Uit de aanvullende stukken is op te maken dat de gevraagde stoel een stoel betreft die voorzien is
van een sta-op mechanisme en een juiste maatvoering. Er blijkt niet dat er specifieke aanpassingen
zijn zoals bedoeld in de regelgeving.
(...)"

4.

Bevoegdheid van de commissie

4.1.

De commissie is bevoegd van het geschil kennis te nemen en kan daarover bindend advies uitbrengen. Dit geldt zowel voor de zorgverzekering als de aanvullende ziektekostenverzekering. Dat
blijkt uit artikel A.22. van de zorgverzekering en de aanvullende ziektekostenverzekering.
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5.

Geschil

5.1.

In geschil is of de ziektekostenverzekeraar is gehouden de aangevraagde stoel van het type
Magnifique 1222 te vergoeden.

6.

Beoordeling

6.1.

In artikel B.17. van 'Hoofdstuk B' van de zorgverzekering, in samenhang met het 'Reglement Hulpmiddelen' van de ziektekostenverzekeraar, is geregeld wanneer en onder welke voorwaarden
aanspraak op hulpmiddelenzorg bestaat.
Het te verzekeren risico en de te verzekeren prestaties zijn geregeld in de artikelen 10 respectievelijk 11 van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hulpmiddelenzorg is naar aard en omvang geregeld
in artikel 2.9 van het Besluit zorgverzekering (Bzv) en verder uitgewerkt in artikel 2.6, onderdeel a
tot en met hh, van de Regeling zorgverzekering (Rzv). De aanspraak op uitwendige hulpmiddelen
gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem is geregeld in artikel 2.12, eerste lid, Rzv. In
het derde lid, onder c, zijn hiervan uitgezonderd aan functiebeperkingen aangepaste stoelen, waarbij
de aanpassing uitsluitend een sta-opsysteem betreft. De toepasselijke verzekeringsvoorwaarden
en wetgeving staan in de bijlage bij dit bindend advies. Deze bijlage maakt deel uit van het bindend
advies.
Zorgverzekering

6.2.

De zorgverzekering biedt dekking voor een aangepaste stoel als sprake is van beperkingen in
het zitten, die zodanig zijn dat niet kan worden volstaan met een stoel die voldoet aan normale
ergonomische eisen. Tevens moet de stoel één of meer van de volgende functies of aanpassingen
hebben: (i) specifieke polstering, (ii) abductiebalk, (iii) arthrodese-zitting, of (iv) pelottes voor
zijwaartse steun. De zorgverzekering biedt geen dekking voor stoelen met uitsluitend een staop-functie. Een en ander blijkt uit artikel B.17.10.2. van het 'Reglement Hulpmiddelen' van de
ziektekostenverzekeraar.

6.3.

Niet is komen vast te staan dat de aangevraagde stoel is voorzien van een van de onder (i) tot
en met (iv) genoemde functionaliteiten. De leverancier heeft in dit verband verklaard dat enkel
de maatvoering is aangepast. De stoel is derhalve niet te beschouwen als een aan specifieke
functiebeperkingen aangepaste stoel in de zin van de zorgverzekering. Verzoeker heeft daarom
geen aanspraak op een stoel van het type Magnifique 1222 ten laste van de zorgverzekering.

6.4.

Volgens verzoeker kan de aangevraagde stoel verergering van zijn problemen voorkomen. Hij heeft
in dit verband verwezen naar een brief van het toenmalige College voor Zorgverzekeringen (verder:
CVZ) van 24 november 2008. Hierin is het volgende opgenomen: "Als voorzienbaar is dat binnen
korte termijn een stoel met één of meer in de regelgeving genoemde aanpassingen noodzakelijk is[,]
moeten indicatiestellers en zorgverzekeraars hier in de uitvoeringspraktijk rekening mee houden.
(...)"
Een dergelijke situatie was ten tijde van de aanvraag niet aan de orde. Weliswaar werd destijds een
verslechtering voorzien, maar het stond geenszins vast dat dit op korte termijn ertoe ging leiden
dat verzoeker zou zijn aangewezen op een stoel als bedoeld in het 'Reglement Hulpmiddelen' van
de ziektekostenverzekeraar. Dit is in lijn met het relatief langzame verloop van PLS zoals naar
voren komt uit het advies van het Zorginstituut van 17 mei 2019. De verklaring van de behandelend
ergotherapeut dat verzoeker naar de stand van 15 augustus 2018 een stoel nodig had met twee
van in het 'Reglement Hulpmiddelen' genoemde aanpassingen doet aan dit oordeel niets af.
Enerzijds is door de ergotherapeut niet onderbouwd waarom verzoeker alleen uit kan met een
aan zijn functiebeperkingen aangepaste stoel in plaats van een stoel die voldoet aan normale
ergonomische eisen, en anderzijds dateert de verklaring ruim anderhalf jaar na de initiële aanvraag.
De stelling van verzoeker kan daarom niet ertoe leiden dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is
de aangevraagde stoel toch te vergoeden.
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6.5.

Voor zover verzoeker stelt dat de ziektekostenverzekeraar, door de betreffende stoel in afwijking
van de verzekeringsvoorwaarden te vergoeden, in de toekomst kosten voor andere zorg bespaart,
gaat dit argument niet op. De zorgverzekering kent niet de mogelijkheid van substitutie. Een verzoek
om vergoeding ten laste van de zorgverzekering kan daarom alleen worden toegewezen als de
desbetreffende vorm van zorg onder de dekking van die verzekering valt. Dit is niet het geval, zoals
blijkt uit hetgeen is overwogen.
De aanvullende ziektekostenverzekering

6.6.

De aanvullende ziektekostenverzekering biedt geen dekking voor de door verzoeker gewenste stoel.
Zijn verzoek kan daarom niet op basis van deze verzekering worden ingewilligd.

7.

Bindend advies

7.1.

De commissie wijst het verzoek af.
Zeist, 25 september 2019,

H.A.J. Kroon
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Besluit zorgverzekering 2018
Artikel 2.9
1. Hulpmiddelenzorg omvat bij ministeriële regeling aangewezen, functionerende hulpmiddelen en
verbandmiddelen, waarbij kan worden geregeld:
a. in welke gevallen de verzekerde recht heeft op die zorg;
b. vergoeding van bij die regeling aangewezen kosten in verband met thuisdialyse.
2. De kosten van normaal gebruik van hulpmiddelen komen, tenzij bij ministeriële regeling anders is
bepaald, voor rekening van de verzekerde.

Regeling zorgverzekering 2018
Artikel 2.6
De aangewezen hulpmiddelen en verbandmiddelen zijn:
a. Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische
eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan, als
omschreven in artikel 2.8;
b. Uitwendige hulpmiddelen voor het ademhalingsstelsel als omschreven in artikel 2.9;
c. uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie, als omschreven in
artikel 2.10;
d. uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij urinelozing en defecatie als omschreven in artikel
2.11;
e. uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem, als
omschreven in artikel 2.12;
f. uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie als omschreven in
artikel 2.13;
g. hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn;
h. [vervallen;]
i. hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden als omschreven in artikel 2.16;
j. hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed, als omschreven in
artikel 2.17;
k. hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid als omschreven in artikel
2.18;
l. injectiespuiten als omschreven in artikel 2.19;
m. uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functieverlies van
aderen bij het transport van bloed en het functieverlies van lymfevaten bij het transport van
lymfe;
n. uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van het hematologisch
systeem;
o. uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de
bloedsuikerspiegel;
p. draagbare, uitwendige infuuspompen als omschreven in artikel 2.22;
q. [vervallen;]
r. hulpmiddelen voor het toedienen van voeding als omschreven in artikel 2.24;
s. uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken;
t. hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering als omschreven in
artikel 2.26;
u. [vervallen;]
v. [vervallen;]
w. [vervallen;]
x. [vervallen;]

y. uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn met toebehoren;
z. [vervallen;]
aa. [vervallen;]
bb. [vervallen;]
cc. [vervallen;]
dd. [vervallen;]
ee. [vervallen;]
ff. [vervallen;]
gg. [vervallen;]
hh. met thuisdialyse samenhangende kosten als omschreven in artikel 2.29.
Artikel 2.12
1. Hulpmiddelen als bedoeld in artikel 2.6, onderdeel e, omvatten:
a. hulpmiddelen ter correctie van gestoorde functies van het bewegingssysteem, aan beweging
verwante functies of anatomische eigenschappen van structuren verwant aan beweging, toe te
passen bij een ernstige aandoening, waarop de verzekerde permanent en niet uitsluitend bij
sportactiviteiten is aangewezen.
b. hulpmiddelen, niet zijnde een hulpmiddel voor verzorging en verpleging op bed als omschreven
in artikel 2.17, ter compensatie van beperkingen bij het:
1°. lopen;
2°. gebruiken van hand en arm;
3°. veranderen en handhaven lichaamshouding;
4°. zich wassen en zorgdragen voor de toiletgang;
5°. gebruik van communicatieapparatuur.
2. In het geval van rolstoelen, drempelhulpen, transferhulpmiddelen en hulpmiddelen voor het zich
wassen en zorgdragen voor de toiletgang gaat het om zorg voor een beperkte of onzekere duur.
3. De zorg, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, omvat niet
a. hulpmiddelen die een compensatie bieden voor beperkingen bij het uitvoeren van
huishoudelijke taken;
b. eenvoudige hulpmiddelen te gebruiken bij beperkingen bij het eten en drinken;
c. aan functiebeperkingen aangepaste stoelen, waarbij de aanpassing uitsluitend een
sta-opsysteem betreft;
d. eenvoudige hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen in het lopen.
4. Voor ADL-honden geldt dat een tegemoetkoming kan worden verleend in de redelijk te achten
gebruikskosten.
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