
Machtigingen 
Hieronder staat een overzicht van machtigingen die geschrapt kunnen worden/ minder vaak opgevraagd/ betere ICT ondersteuning behoeven of door een andere medewerker kan worden 

ingevuld.  

 Machtiging Omschrijving  Wie vraagt 
machtiging 

Wie vult nu 
machtiging in 

Advies: 
Schrappen/ betere ICT ondersteuning/ 
administratieve taakherschikking 

1 (Herhalings)machtiging fysiotherapie bij 
chronische ziekten als MS 

Machtiging moet 1 keer per jaar worden 
uitgeschreven  

Zorgverzekeraar Arts, secretariaat 
mag dit niet 
invullen 

Schrappen 
 
De patiënt kan via het patiëntenportaal 
eenvoudig een verkorte medische brief 
uitdraaien om naar de zorgverzekeraar te 
sturen.  De zorgverzekeraar moet het 
vertrouwen hebben dat wanneer een arts 
deze machtiging voor de indicatie 
ondersteunt, dat dit voldoende is. 

2 (Herhalings)machtiging ergotherapie bij 
chronische ziekten 

Machtiging moeten vaak worden 
uitgeschreven 

Zorgverzekeraar Arts, secretariaat 
mag dit niet 
invullen 

Graag de mogelijkheid creëren tussen 
opnieuw beoordelen na 1 jaar, 5 jaar en 
nooit meer herbeoordelen  

3 (Herhalings)machtiging logopedie bij 
chronische ziekten 

Machtiging moet 1 keer per jaar worden 
uitgeschreven 

Zorgverzekeraar Arts, secretariaat 
mag dit niet 
invullen 

Graag de mogelijkheid creëren tussen 
opnieuw beoordelen na 1 jaar, 5 jaar en 
nooit meer herbeoordelen 

4 Terugkerende machtigingen afschaffen 
voor hulpmiddelen voor chronische 
aandoeningen: 
- arm/beenprothesen 
- Herhalingsaanvragen Aangepaste 

Schoenen 
- Herhalingsaanvragen spalken en 

schoenen voor kinderen tot 16 jaar 
in verband met groei. 

 
 
- sondevoeding 

Verzoek van veel leden om de machtigingen 
te schrappen. Geldt ook voor nieuwe 
prothese na 3 jaar – (een been / arm groeit 
niet meer aan) 
 
Eerste concept en conceptwijziging moet een 
aanvraag voor zijn, maar alle andere 
vervangingen volgens oude concept (ook na 
verandering van zorgverzekeraar) zou op 
grond van groei begrepen moeten worden 
Bij kinderen en volwassenen boven 4 jaar 
waarbij chronische aandoening dit 
noodzakelijk maakt 
 
Procedure wisselt per zorgverzekeraar 
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5 Machtigingen 
instrumentmaker/schoenmaker als 
patiënt naar andere verzekering gaat 

Als er gewisseld wordt van verzekeraar moet 
er een nieuwe machtiging worden 
ondertekend 

Zorgverzekeraar  Schrappen- zorgverzekeraars moeten 
hierin elkaars gegevens over nemen, geen 
machtigingen opnieuw vragen die reeds 
bekend zijn. 

6 "Machtigingen OSA bij 
herhaalvoorziening met een iets ander 
concept door verandering van beeld 

De patiënt heeft al OSA, er was al een 
indicatie voor, alleen het concept is iets 
veranderd, daarvoor moet nu een nieuwe 
machtiging bij de verzekeraar worden 
aangevraagd 
 
 
 

Zorgverzekeraar  Schrappen  
Wanneer de OSA voor een patiënt is met 
chronische aandoening optioneel slechts 
een machtiging vragen om de 5 jaar of 
nooit meer herbeoordelen. 

7 Machtigingen voor versnelde slijtage 
van orthese / schoenen 

Opzoeken status, uitschrijven machtiging. Als 
een orthese of schoen versneld is gesleten 
moet een nieuwe machtiging worden 
opgesteld. Het is onvoldoende als een 
instrumentmaker/ schoenmaker dit kan 
aantonen met een foto naar de verzekering 

Zorgverzekeraar  Schrappen Dit is taak van leverancier 

8 Medische verklaring die patiënten 
vragen voor o.a. 
 - Aanvraag vergoeding luiers (>4 jaar)  
- sondevoedingsmateriaal 
- Uitjes via Make a wish, Villa pardoes" 

   Schrappen 
Zorgen voor patiëntenportalen waar 
mensen zelf een brief van  de specialist uit 
kunnen printen. Wellicht zou een 
standaard medische verklaring direct bij 
aanvang aangemaakt kunnen worden met 
diagnose en handtekening specialist, 
daarna geen verdere papieren meer 
maken en niet elke keer opnieuw. 
 
Iedereen houdt zich aan de richtlijnen van 
de KNMG, zie website. 

9 herhalingsmachtiging vervoer passend 
onderwijs 

   Schrappen 

10 Goedkeuring vragen voor wisselbeugel 
aan schoen. 

Gewoon dezelfde regel hanteren als bij 
(semi)  orthopedisch schoeisel. Maakt 
aanvragen van wissel- of reservebeugel veel 
eenvoudiger. 

  Schrappen 

11 Machtiging t (poliklinische)revalidatie 
behandeling  bij VGZ  

   Schrappen 

12 Invullen van de formulieren voor de taxi 
voor een intensieve poliklinische 
revalidatie behandeling 

   Zou voldoende moeten zijn als het in het 
behandelplan staat, dat patiënten 
meekrijgen of uit EPD kunnen halen. 

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring.htm


13 Invullen van Eigen Verklaring – (om rij 
examen te mogen doen bij het CBR) 

Patiënten vullen formulier niet goed in?     betere ICT ondersteuning Alleen medische 
indicatie handtekening door arts.  

14 Machtigingen voor tijdelijke 
hulpmiddelen zoals hoog/laag bed, 
leenrolstoel etc. 

Gebaseerd op wantrouwen  Arts Schrappen 

15 Voor ieder hulpmiddel, vergoeding, 
perifere therapie etc moet apart 
formulier ingevuld worden. 

Verminderen, door digitaal te kunnen 
invullen, waarbij bekende velden al gevuld 
zijn 

  Betere ICT ondersteuning 

16 Medische brief voor meer tijd bij 
examen 

Machtiging moet nu door arts worden 
ingevuld 

School Arts In opdracht van de arts of psycholoog als 
standaardbrief door de secretaresse laten 
genereren 
 
Iedereen houdt zich aan de richtlijnen van 
de KNMG, zie website. 

 

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring.htm

