
 

Van het bestuur 

Geachte lezer, 

In deze nieuwsbrief van november 2020 willen we u informeren over het laatste nieuws over ZN  
en VWS m.b.t. de CB regeling, onze programma’s kwaliteit en continuïteit en verwelkomen we 
nieuwe partnerbedrijven. 

Veel leesplezier! 

Bert Kap, Cock Vergeer, Esther Mik 

November, 2020 

Welkom nieuwe partners! 

Sinds afgelopen oktober hebben we een 

groot aantal nieuwe partnerbedrijven 

mogen verwelkomen: Bewegingsvisie en 

haar leden en de VoetExpert partners.  

Een ieder die de doelstellingen van de 

stichting steunt kan partner worden. Is uw 

organisatie een beroeps- of 

patëntvereniging of opleidingsinstituut of 

bent u leverancier en heeft u interesse om 

partner te worden, dan kunt u hier meer 

informatie vragen. 

Via onze website kunt u meer lezen over 

onze programma’s kwaliteit en 

continuïteit. Via de Partners pagina kunt u 

zien wie onze partners zijn. 

Programma kwaliteit 

Project implementatie indicatiematrix 

Indicatiematrix en –portaal voor orthopedische 

schoenen ontwikkeld door de branche. 

Vernieuwend t.o.v. het huidige Npi voet- 

schoenprotocol. Met een aantal (partner)bedrijven 

en in overleg met een zorgverzekeraar stellen we  

het implementatieplan op. Hierbij wordt ook 

gekeken naar de koppeling met de  

bekostigingsstructuur, waarbij wordt uitgegaan 

van onderscheid in complexe en minder complexe 

zorg. “Matrix” omdat niet alleen naar het product 

wordt gekeken, maar ook naar de benodigde zorg 

en advies. In 2021 worden mogelijk eerste stappen 

gerealiseerd.    

 

Projecten kwaliteitskader hulpmiddelenzorg, 

modules prothesezorg en compressiezorg 

SOHN heeft bijgedragen aan de totstandkoming 

van deze modules waarin processtappen van de 

verantwoordelijke professionals staan beschreven. 

De modules worden gedeponeerd bij Zorginstituut 

Nederland, waarmee de orthopedisch technoloog 

en bandagist voor onze hulpmiddelenzorg nog 

meer  een formele status krijgen. Plannen om 

modules voor voet- en schoenzorg en zorg rondom 

orthesen te maken, zijn door huidige COVID-19 

situatie vooruit geschoven. Voor de komende 

jaren staat de implementatie gepland en ook hier 

is SOHN nauw bij betrokken. Wij houden u op 

hoogte. 

 

Samenwerking met de Federatie voor Medisch 

Specialisten (FMS) 

FMS vraagt SOHN om mee te lezen met en te 

adviseren t.a.v. richtlijnen die worden opgesteld of 

geactualiseerd. Tot nu toe hebben wij al 

meegewerkt aan de richtlijnen Hallux Valgus, 

Enkelfracturen, Duchenne spierdystrofie, 

Amputatie onderste extremiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email: 

info@stichtingohn.nl 

 

Website SOHN 

Wij maken u graag attent op 

onze website. Klikt u hier 

voor het laatste nieuws, om 

u aan te melden voor 

activiteiten en voor 

informatie over onze 

partners. 

www.stichtingohn.nl 

 
LinkedIn 

Heeft u ons LinkedIn profiel 
al bekeken en zijn wij al “ge-
linked”? Wij nodigen u van 
harte uit om bij ons 
groeiende netwerk op 
LinkedIn aan te sluiten via de 

LinkedIn pagina van SOHN. 

Programma continuïteit 

MDR 

De implementatieperiode is verlengd tot 

26 mei 2021. Tot nu toe hebben wij met 

verschillende marktpartijen en VWS een 

Informatiebijeenkomst georganiseerd en 

een FAQ opgesteld. Voor de volgende stap 

worden door een aantal partnerbedrijven 

vragen - waarvan we de antwoorden niet 

kunnen vinden in de gepubliceerde 

generieke documenten - in kaart gebracht. 

 

Op reguliere basis vindt overleg plaats 

met onze stakeholders, o.a. 

 VWS 

 ZN (actueel: CB regeling afspraken voor 

partnerbedrijven) 

 SEMH (Raad van Advies) 

 NBOT (Raad van Advies) 

 VRA 

  

 Continuïteitsbijdrage (CB) regeling 

Het is belangrijk dat ons beroep erkend blijft als 

uitzondering op het verbod op het uitoefenen van 

contactberoepen waarbij geen 1,5 meter afstand 

tot de klant genomen kan worden. Ook tijdens 

deze 2e corona golf hebben we contact met ZN en 

VWS om mogelijke gevolgen van deze pandemie 

bespreekbaar te houden.  

U kunt het laatste nieuws en 

informatie terugvinden op onze 

website.  

 

https://www.stichtingohn.nl/contact
https://www.stichtingohn.nl/partners
https://www.stichtingohn.nl/
http://www.stichtingohn.nl/
https://www.linkedin.com/company/12667368
https://www.linkedin.com/company/12667368
https://www.stichtingohn.nl/evenementen/2020/06/02/mdr-nieuws-acties-en-activiteiten-maand-april

