
Regeling zorgverzekering per 1 januari 2013, relevante artikelen en toelichting 
 

In de regeling zorgverzekering is geregeld welke hulpmiddelen uit de basisverzekering worden vergoed. De 

regeling zorgverzekering is per 1 januari 2013 aangepast en luidt als volgt. 

 

§ 1.4. Hulpmiddelenzorg 

 

Artikel 2.6. 

De aangewezen hulpmiddelen en verbandmiddelen zijn: 

f. uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie als omschreven in artikel 2.13; 

 

Artikel 2.13: Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie 

1. Hulpmiddelen als bedoeld in artikel 2.6, onderdeel f, omvatten: 

a. hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de visuele functie van het oog en van functies van aan het 

oog verwante structuren; 

b. hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen: 

1° in het lezen, schrijven of gebruik van telecommunicatieapparatuur; 

2° bij het om obstakels heenlopen of bij de oriëntatie. 

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, omvat niet: 

a. brillenglazen of filterglazen; 

b. brilmonturen voor brillenglazen of filterglazen; 

c. eenvoudige hulpmiddelen voor lezen en schrijven. 

3. In het geval van lenzen dient: 

a. de stoornis het gevolg te zijn van een medische aandoening of een trauma, waarbij lenzen tot een grotere 

verbetering in de functies gezichtsscherpte of kwaliteit van de visus leiden dan brillenglazen, of 

b. bij verzekerden jonger dan achttien jaar sprake te zijn van pathologische myopie met een 

refractieafwijking van ten minste -6 dioptrieën. 

4. In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, omvat de zorg brillenglazen en filterglazen voor verzekerden tot 

achttien jaar, indien: 

a. sprake is van een indicatie voor lenzen als bedoeld in het derde lid, maar het dragen van lenzen niet de 

voorkeur heeft, 

b. de verzekerde aan een of beide ogen geopereerd is vanwege een lensafwijking, of 

c. de verzekerde lijdt aan zuivere accommodatieve esotropie. 

5. Voor blindengeleidehonden geldt dat een tegemoetkoming kan worden verleend in de redelijk te achten 

gebruikskosten. 

 
Artikel 2.33: (eigen bijdrage hulpmiddelenzorg) 

4. De eigen bijdrage voor lenzen en brillenglazen bedraagt: 

a. € 53,50 per lens, indien sprake is van lenzen met een gebruiksduur langer dan een jaar; 

b. € 107 per kalenderjaar, indien sprake is van lenzen met een gebruiksduur korter dan een jaar. Ingeval 

slechts één oog dient te worden gecorrigeerd bedraagt de eigen bijdrage € 53,50 per kalenderjaar; 

c. € 53,50 per brillenglas. 

 

Toelichting op de regeling 
De regeling bevat geen limitatieve opsommingen van hulpmiddelen die voor vergoeding in aanmerking komen, 

maar is een globale omschrijving van de hulpmiddelenzorg, met als uitgangspunt de te corrigeren aandoening. In 
de regeling wordt dan ook uitgegaan van het opheffen of verminderen van de verloren gegane lichaamsfunctie of 

functiestoornis.  

 
Geen vergoeding voor gewone (filter)bril, contactlenzen en eenvoudige hulpmiddelen 
Voor brillenglazen, filterglazen inclusief montuur en eenvoudige hulpmiddelen voor lezen en schrijven bestaat 
geen recht op tegemoetkoming op basis van de Basisverzekering. 
 



Bijzondere optische hulpmiddelen 

Verzekerden kunnen recht hebben op een vergoeding voor bijzondere optische hulpmiddelen, als redelijkerwijs 

niet kan worden volstaan met een bril of contactlenzen. Het gaat hierbij om verzekerden die ondanks bril- of 

contactlens een visus hebben van minder dan 0,5 maar meer dan 0,3. Om voor deze groep de slechtziendheid te 

beperken zijn er bijzondere optische hulpmiddelen (low-visionhulpmiddelen), zoals telescoopbrillen en 

loepenbrillen. 

 

Contactlenzenvergoeding op medische indicatie 

Contactlenzen worden alleen vergoed wanneer sprake is van een medische indicatie zoals: 

Een hoge refractieafwijking (>10 dioptrieën) 

-  Grote verschillen (>4 dioptrieën) tussen linker- en rechteroog (anisometropie) 

-  Sterke cilindervorming (hoog astigmatisme) (>4 dioptrieën) 

-  Keratoconus en hoornvliestransplantatie 

Ook wanneer een gekleurde of ingekleurde contactlens een aanzienlijke verbetering in het gezichtsvermogen dan 

wel een optimale benutting van de kwaliteit van de restvisus kan opleveren in vergelijking met filterglazen, kan 

een verzekerde recht hebben op vergoeding. Het gaat dan onder meer om aandoeningen als achromatopsie, 

albinisme of personen met irisaandoeningen (aniridie, iriscoloboma). Normale contactlenzen vallen niet onder deze 

regeling. Lenzen die wel voor vergoeding in aanmerking kunnen komen zijn corneale lenzen, sclerale lenzen en 

bandagelenzen met visuscorrectie. Voorwaarde voor vergoeding is dat met de lenzen meer verbetering kan 

worden bereikt in de gezichtsscherpte of de kwaliteit van de visus dan met brillenglazen.  

Heeft een verzekerde recht op vergoeding, dan wordt een eigen bijdrage gevraagd voor de te vergoeden lenzen. 

Nu geregeld in artikel 2.33 van de regeling zorgverzekering. 

 

Vergoedingen voor verzekerden jonger dan 18 jaar in specifieke gevallen 

Naast de hiervoor genoemde medische indicaties voor contactlenzen kunnen per 1 januari 2013 verzekerden tot 

18 jaar ook voor vergoeding van contactlenzen in aanmerking komen, wanneer er sprake is van een pathologische 

myopie met een refractieafwijking van ten minste -6 dioptrieën. Ook kunnen verzekeren jonger dan 18 jaar met 

genoemde medische indicatie voor contactlenzen in aanmerking komen voor vergoeding van brillenglazen of 

filterglazen, wanneer om praktische redenen een bril de voorkeur verdient. Het gaat immers vaak om zeer jonge 

kinderen.  Tot slot is ook in de volgende situatie sprake van vergoeding van contactlenzen en/of brillenglazen bij 

kinderen die geopereerd zijn vanwege lensafwijkingen en voor kinderen waarbij sprake is van zuivere 

accommodatieve esotropie. Het gaat hierbij om:  

a. zeer jonge kinderen die worden geopereerd maar geen of nog geen implantlens krijgen vanwege de 

progressieve groei in de eerste achttien maanden. Zij krijgen een uitwendige contactlens. Vanaf drie jaar 

hebben deze kinderen ook een bifocale leesbril nodig.  

b. kinderen van achttien maanden en ouder die bij operatie wel een implantlens krijgen. Dan is ook een 

bifocale bril nodig omdat de implantlens een sterkte heeft die anticipeert op de nog te verwachten groei 

van het oog. 

Bijkomend probleem is dat deze brillen regelmatig moeten worden vervangen vanwege de groei van het oog. Bij 

de groep kinderen die lijden aan zuivere accommodatieve esotropie wordt de aandoening in het algemeen 

gecorrigeerd met een bifocale bril en niet met contactlenzen. Bij deze aandoening gaan de ogen zonder bril scheel 

naar binnen staan. Dit is te corrigeren met een bifocale hypermetrope correctie. Ook hier speelt dat deze glazen 

regelmatig moeten worden vervangen vanwege de groei van het oog. 

Voor de kinderbrillenglazen en kindercontactlenzen geldt een dezelfde eigen bijdrage als voor contactlenzen op 

medische indicatie (artikel 2.33). 

Overige gezichtshulpmiddelen die niet onder artikel 2.13 van de regeling zorgverzekering vallen maar wel in het 

basispakket zitten 

Scleralenzen zonder visuscorrigerende werking 



Scleralenzen zonder visuscorrectie met ingekleurde iris of pupil vallen in de categorie ‘oogprothesen’. Deze lenzen 

worden volledig vergoed wanneer de verzekerde voldoet aan de indicatievoorwaarden. 

Bandagelenzen zonder visuscorrectie 

Bandagelenzen zonder visuscorrectie vallen niet onder de regeling voor oogprothesen of gezichtshulpmiddelen. 

Deze lenzen hebben de functie van een verbandmiddel en zijn daarom ondergebracht in de categorie 

‘hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging’. Verzekerden kunnen aanspraak maken op een vergoeding van 

bandagelenzen bij een ernstige aandoening waarbij een langdurige medische behandeling met deze middelen is 

aangewezen. Wanneer bandagelenzen kortdurend worden ingezet in het kader van een medisch-specialistische 

behandeling, vallen ze niet onder de hulpmiddelenzorg maar onder ‘geneeskundige zorg’. Bandagelenzen met 

visuscorrectie vallen onder hierboven genoemde regeling voor contactlenzen. 


