
 

 

 

AANVRAAGFORMULIER 

Algemene info  

Naam formulier HM04 – Ondersteuning circulatie 

 

START VRAGENLIJST 

1. Is er sprake van deregulering?  

(U bent gemachtigd door de betreffende zorgverzekeraar de beoordeling zelf uit te voeren.) 

o Ja 

o Nee 

 

2. Welk soort circulatiehulpmiddel vraagt u aan? 

Afhankelijk van waar de aanvraag wordt ingediend staan hier alleen de prestatiecodes (GPH-codes) die 
van toepassing zijn bij de betreffende zorgverzekeraar. Voor het raadplegen van de prestatiecodes per 
zorgverzekeraar, zie het document ‘GPH-codes hulpmiddelen  per zorgverzekeraar’. 

 

3. Wij verzoeken u vriendelijk onderstaande documenten bij te voegen zodat wij uw aanvraag kunnen beoordelen. 

Per document staat aangegeven voor welke zorgverzekeraar dit benodigd is. Na het toevoegen van de bijlage(n) 

volgen aanvullende vragen. 

o Aanvraag procedure inclusief een toelichting van de huidtherapeut (DSW)  

o Toelichting wie de thuisbegeleiding doet met de naam en het BIG-registratienummer (CZ) 

o Toelichting van de MLD-therapeut (a.s.r.) 

o Protocol Aan- en Uittrekhulpmiddelen (Zorg en Zekerheid) 

 

4. Geef hieronder een uitgebreide onderbouwing waarom TEK niet adequaat ingezet kan worden en waarom de 

keuze is gemaakt om een ander compressiehulpmiddel toe te passen. 

Invulveld 

 

5. Is er sprake van chronisch gebruik? 

o Ja 

o Nee 

 

6. Welk zijde betreft het? 

o Links 

o Rechts 

o Beide 

o N.v.t.  

 

7. Wat is de aanvullende A-GPH-1 code voor het hulpmiddel dat u aanvraagt?  

Infobutton: voor meer informatie kunt u op de website van Vektis terecht via https://ei.vektis.nl/    

o Eerste voorziening of eerste levering (011001) 

o Vervolgvoorziening of vervolglevering (011002) 

o Reserve-exemplaar of reservepaar (wisselpaar) (011003) 

o Tijdelijk proefexemplaar (011004) 

o Arrangementstarief (011204) 

https://ei.vektis.nl/


 

 

o Jaartarief  (011205) 

 

8. Wat is de datum van de laatste verstrekking van dit hulpmiddel? 

o Op datum... (mogelijkheid tot invullen bij volgende vraag) 

o Niet kunnen achterhalen i.v.m. andere leverancier 

o N.v.t.; eerste levering 

 

9. Wat is de datum (DD-MM-YYYY) van de laatste verstrekking van dit hulpmiddel? 

Invulveld  

 

10. Wat is de aanvullende A-GPH-2 code voor het hulpmiddel dat u aanvraagt? 

Infobutton: voor meer informatie kunt u op de website van Vektis terecht via https://ei.vektis.nl/    

o Maatwerk (010001) 

o Confectie (010002) 

o Serie-stuk (produkt) (010003)  

 

11. Welke soort kosten betreft deze aanvraag? 

Infobutton: voor meer informatie kunt u op de website van Vektis terecht via https://ei.vektis.nl/    

o Aanschaf hulpmiddel in eigendom (21) 

o Dienstverlening m.b.t. hulpmiddel in eigendom (26) 

o Aanschaf bruikleen hulpmiddel (31) 

o Huur bij huur hulpmiddelen (41)  

 

12. Wat is het aantal dat wordt aangevraagd? Graag aantal in stuks doorgeven. 

Dropdownlijst voor aantal 

 

13. Voegt u hier alstublieft de verwijzing/voorschrift, motivatie en offerte als bijlage toe aan de aanvraag.  

Uploadfunctie 

 

EINDE VRAGENLIJST 

 

https://ei.vektis.nl/
https://ei.vektis.nl/

