
Bewegen is gezond voor
iedereen. Sporten met een
beenprothese is heel goed
mogelijk. Uiteraard hangt 
een en ander af van uw 
lichamelijke conditie. Er 
zijn sporten die u met uw
dagelijkse prothese kunt
uitvoeren (fitness, fietsen)
sporten die u zonder
prothese kunt uitvoeren
(vanuit een rolstoel of
zittend) en sporten die u met
een speciale sportprothese
(met blade) kunt uitvoeren
(denk aan hardlopen). 

Een sportprothese 
met een blade

De sportprothese met blade
Deze flyer gaat over de aanvraag van een sport-
prothese met blade. Zorgverzekeraars vergoeden
geen sportprothesen. Dat betekent dat er een
andere procedure gevolgd moet worden. Hierna
staan manieren waarop dat kan. Het is belangrijk 
te weten dat u zelf een grote rol zult spelen 
in de aanvraag!

Bespreek uw wensen! 
Bespreek allereerst uw sportwens met uw 
revalidatiearts of instrumentmaker. Met elkaar 
wordt gekeken naar de beste prothesevoorziening.
Voor bepaalde sporten, zoals hardlopen is een 
blade het meest geschikt.

Verhuurconstructie
Omdat we het erg belangrijk vinden dat u kunt
sporten, hebben we een verhuurprogramma 
samengesteld. U kunt bij ons een blade huren. 
De prothesekoker verzorgen wij voor u. De verhuur-
constructie kan maximaal één jaar ingezet worden. 
U kunt na dit jaar de voorziening overnemen. De
huurkosten worden dan teruggestort.
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Producten

We vragen u om ernstige incidenten die verband houden met het gebruik van het hulpmiddel direct aan ons en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) te melden.

Informatie
De Hoogstraat Orthopedietechniek

Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht

030 258 1811

oth@dehoogstraat.nl

www.dehoogstraatorthopedietechniek.nl
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TE HUUR



Wat als u niet wilt huren?
Als u niet wilt huren kunt u een traject inzetten 
om een andere vergoeding te verkrijgen (via de
WMO of Uniek Sporten). Deze procedure kan tijd 
in beslag nemen! 
WMO staat voor de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. Uw Gemeente kan vanuit de 
WMO bepaalde sportvoorzieningen financieren.
Uniek Sporten wordt gesteund door het ministerie
van VWS en stelt geld beschikbaar voor onder
andere sportprothesen.

Uniek Sporten
Bij Uniek Sporten moet u zelf een aanvraag indienen
voor de financiering van de sportvoorziening, daarbij
verzend u de afwijzing van de zorgverzekeraar.
Bepaalde zorgverzekeraars geven geen afwijzing
omdat zij voor u een zorgarrangement hebben 
afgesloten bij ons. Geeft u dat dan aan in de
aanvraag aan, richting Uniek Sporten. Uniek Sporten
financiert 85% van het hulpmiddel. De resterende
15% draagt u zelf bij. De contacten met Uniek
Sporten verzorgt u zelf. Onze administratie dient 
de offerte in.

Meer informatie
Wilt u meer uitleg over deze procedures? 
Belt u ons dan op 030 258 1811en vraag naar het
Hoofd Administratie.

WMO: www.zorgwijzer.nl/faq/wmo
Uniek Sporten: www.unieksporten.nl

Hoe doet u dat?
Allereerst schrijft u een motivatiebrief naar uw zorg-
verzekeraar. Als uw zorgverzekeraar deze aanvraag
afwijst, gebruikt u deze afwijzing om een aanvraag 
in te dienen bij de WMO of bij de organisatie Uniek
Sporten.

01-2022


