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Algemeen

Naam

Stichting Orthopedische hulpmiddelenzorg Nederland (SOHN).

Oprichtíng stichting
De stichting is opgericht d.d. 29 november 2018 te Amsterdam. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder nummer 73248223.

Partners
De stichting kent geen leden maar partners. Het aantal partners van de stichting bedraagt eind 2021: 52.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:

1. De kwaliteit van leven te ver beteren door ervoor te zorgen dat mensen met mobiliteitsproblemen kunnen

blijven functioneren in liet dagelijks leven, veelal ondersteund door en/of met behandeling van

lichaamsgebonden orthopedísche hulpmiddelen.
2. De lichaamsgebonden orthopedische hulpmiddelenzorg duurzaam in te richten door het maken van

heldere afspraken met alle stakeholders: zorgaanbieders, brancheverenigingen, beroepsverenigingen,
zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, vakorganisaties medisch specialisten en in het bijzonder de

organisaties die het medisch specialistisch beroep vertegenwoordigen en publieke en/of
overheidsorganisaties die dezelfde doelen in algemene zin nastreven.

3. De stichting is actief op de Nederlandse markt en werkt samen met partijen die zich toeleggen op het

leveren van zorg aan personen met een zware zorgvraag zoals genoemd bij lid 2 en waar

lichaamsgebonden hulpmiddelen bij betrokken zijn.

4. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het algemeen belang voor (hoog) complexe zorg voorop te stellen;

b. het bieden van hoogwaardige, innovatieve expertise en service;

c. het benutten van alle andere wettige middelen die voor het bereiken van hetgestelde doel;

d. bevorderlijk kunnen zijn zoals de verwerving van de daartoe benodigde middelen bíj

overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen, etc.;

e. het zorgen voor juiste invulling van (complexe) lichaamsgebonden orthopedische

hulpmiddelenzorg en kwaliteitsverbetering.
5. Kwaliteitseisen vast te leggen in een erkenningsschema zoals deze als structuur door de Stichting

Erkenningsregeling Leveranciers Medische Hulpmiddelen ("SEMH") wordt aangeboden. De stichting
bepaalt de criteria en adviseert de SEMH.

6. De stichting kent geen winstoogmerk.

Bestuur
Statutair is vastgelegd dat het bestuur uit een oneven aantal met een minimum van drie bestuurders bestaat.

Bestuurssamenstelling eind 2021:

De heer drs. A. Kap

De heer C. Vergeer
Mevrouw E. Mik

Bestuurders hebben op persoonlijke titel zitting in het bestuur.

Bevoegdheden
1,. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt toe aan het bestuur, alsmede aan alsmede

aan twee bestuurders gezamenlíjk handelend.
3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt mede toe aan een of-- meer derden indien

en voor zover de betrokkene daartoe een volmacht van het bestuur zal hebben ontvangen; bedoelde

volmacht dient schriftelijk te zijn verleend.



Beloning
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bestuu rsve rgaderin gen

Het volledige bestuur komt minimaal eenmaal per jaar (fysiek) bijeen. Het dagelijks bestuur is in handen van

de heer C. Vergeer en mevrouw E. Mik.

Bestuursvergaderingen hebben in2Q27 grotendeels in hetteken gestaan van ervaringen delen - zoals impact

op patiëntzorg - van de gevolgen van de vigerende Corona pandemie op onze werksituatie. Ook hebben we

informatie gedeeld over de continuïtietsbijdrage (hierna CB) regeling en de meerkostenregeling, de regeling

die vanuít ZN is geboden t.b.v. de meeste van onze partnerbedrijven. De meerkostenregeling, ter compensatie

van meerkosten gemaakt in het jaar 2020 als gevolg van COVID en bedoeld voor zorgaanbieders met een omzet

tot 10 miljoen is in 2021 aangeboden en inmiddels afgerond. De meerkostenregeling ter compensatie van

kosten in 2020 voor zorgaanbieders met een omzet meer dan 10 mitjoen is in februari 2022 aangeboden en is

nog in behandeling. Het dagelijks bestuur, Cock Vergeer en Esther Mik, hebben regulier overleg met ZN en

VWS, waarin ook afstemming plaatsvindt over de CB-regeling. Met ZN en VWS wordt ook nog steeds de

discussie gevoerd over onze beroepsgroep als zijnde een contactberoep die noodzakelijke zorg verleent en

niet alleen

COVID-19 heeft ook in2O2l in belangrijke mate invloed gehad op de uitvoering van plannen en frequentie van

bijeenkomsten van het bestuur.

Bestu ursverqaderinqen :

- 28 september 2027

Besloten wordt om vooralsnog het bestuur in202t niet uit te breiden. Het bestuur heeft uitgesproken dat

uitbreiding met een bestuurder die een onafhankelijke positie heeft wenselijk is. Wanneer een geschikte

kandidaat voorhanden is, dan wordt besproken of uitbreiding op dat moment wenselijk is. Toetreding van een

nieuwe bestuurder impliceert dat er nog een kandidaat gevonden moet worden (voorwaarde oneven aantal).

Dageliiks bestuur:
Komt wekelijks op woensdag bijeen voor regulier overleg over voortgang lopende projecten en

binnengekomen vraagstukken en issues. Agenda's en samenvattende verslagen zijn gearchiveerd (SOHN in

Sharepoint en mailbox).

Overleg stakeholders:
ln 202l hebben de volgende bestuurlijke overleggen en bijeenkomsten plaatsgevonden:

o 2Q-0L-2021NVO
t 12-04-2A21NIVO
c 22-04-2021 Raad van Advies SEMH OIM/OSB

r 19-05-2021N|VO
c 04-O6-20272N
t 29-O9-2O2LZN

o tL-tO-2Q21OFOM
o 28-10-2021 Raad van Advies SEMH OIM/OSB

e 09-11-2021 ZN

r 19-11-2021 Etdermans, Geerts, NVOS Orthobanda
c 22-ll-2021NBOT
t O7-12-202L NVOS Orthobanda
o 07-12-2021 Raad van Advies KWOT

o L7-L2-2021 Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen {BOH) VWS

r 08-07-2021 Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen (BOHIVWS



Raad van ïoezicht
Op 22 juli 202tis een raad van toezicht verplichting juridisch getoetst bij Aalbersberg Notariaat. Uitkomst is
dat het niet verplicht is om een raad van toezicht te hebben in een stichting. ln de statuten staat dat er een
raad van toezicht ingesteld kón worden, maar dat hoeft dus niet. Wel kan het zo zijn dat andere instellingen
dit vereisen, bijvoorbeeld wanneer er subsidies of keurmerken worden aangevraagd.
Zolang ergeen raad van toezicht is ingesteld, heeft het bestuur alle bevoegdheden die de raad van toezicht
anders zou hebben.

Programma's en projecten
SOHN zet zich in voor professionalisering, verduurzaming en digitalisering van de complexe orthopedische
hulpmiddelenzorg om zo hoogwaardige zorgkwaliteit voor patiènten toekomstbestendig te maken en te
houden. De stichting heeft om haar doelen te realiseren een tweetal programma's benoemd, waaronder
verschillende projecten zijn gedefinieerd die iedereen bijdrage moeten leveren in het bereiken van de
gestelde doelen. Dit zijn de volgende programma's: 1) Kwaliteit en 2) continuïteit.

Eenieder die affiniteit heeft met lichaamsgebonden hulpmiddelenzorg en de doelstellingen van de stichting
nastreeft, kan kenbaarmaken ínteressete hebben om deel te nemen aan deverschillende projecten.
Deelname is niet voorbehouden aan partners. ïen behoeve van bemensing van projecten en/of daaruit
voortvloeiende activiteiten wordt echter in eerste instantie gezocht bíj de partners.

Met aansluiting van partner Bewegingsvisie hadden we ondersteuning (uren en kennis) van Kerensa
Mooijman. Kerensa is sinds begin Q4 niet meer werkzaam bij Bewegingsvisie; Bewegingsvisie heeft naar
alle waarschijnlijkheid vanaf Q2 weer iemand beschikbaar om bij te dragen aan projecten van SOHN.
Vanwege de groei van SOHN is het nodig om meer taken en acties door partnerbedrijven in te laten vullen.

Opsomming activiteiten, resultaten uit projecten in 2021,:

1. Bewegingsvisie neemt zitting in de werkgroep implementatie nieuwe norm prothesezorg (tot e4).
2. MDR-werkgroep (implementatie, ontwikkelingen, FAQ) wordt door verschillende partnerbedrijven

ingevuld, onder projectleiding van Bewegingsvisie. Project is opgeleverd einde Q3. Webinar voor
partnerorganísaties heeft plaatsgevonden op 9 maart 202j..

3. HRvan zowel OIM als Livit nemen deei aan o.a, NBOT, SBB-bijeenkomsten. Mogelijksluit
Bewegingsvisie als back-up aan.

4. Vanuit verschillende partnerbedrijven wordt meegewerkt en/of meegelezen aan de revisie of
opstelling van diverse richtlijnen - vía FMS. Dlt geldt voor zowel prothesiologie, schoenen als
compressie. Olmed zal namens SOHN deelnemen aan de clusterexpertisegroep Vaatchirurgie.

5. HOMELAND: Academische werkplaats rondom voeten en schoenen. Subsídie aanvraag ZonMw is
lopende. SOHN heeft ondersteuningsbrief ingestuurd.

6. ProtheseAcademie: Academische werkplaats prothesen bovenste- en onderste extremiteiten. Subsidie
aanvraag ZonMw is lopende. SOHN is gevraagd als kernpartij deel te nemen en heeft letter of commitment
i ngestu urd.

7. Werkgroep auto adaptieve KEVO: orthopedische technologen van OlM, Livit, Orthopedietechniek
De Hoogstraat en Bewegingsvisie zijn onlangs als partnerorganisaties van SOHN een werkgroep
gestart om tot een protocol te komen voor de auto adaptieve KEVO's ofwel computergestuurde
orthesesystemen (voorbeeld: C-brace). Het protocol wordt opgesteld in lijn met het protocol ppp-
addendum AAK en hiermee kan een individuele doelmatigheidstoets worden uitgevoerd. Het
protocol zal voor de zorgverzekeraar een van de instrumenten worden om de aanvraag voor
vergoeding te beoordelen. Een eerste concept wordt binnenkort ter afstemming aan
zorgverzekeraars aangeboden.

8. Naamsbekendheid orthopedisch (schoen)technoloog: Hogeschool Fontys, NVOS, NBOT en SOHN
willen samen meer bekendheid geven aan het beroep van orthopedisch (schoen)technoloog.
Project (scope en plan) is in wording.

9. Orthopedietechniek De Hoogstraat neemt zitting in raad van advies sporthulpmiddelen.
Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar: de projectgroep "sporthulpmiddelen beter
beschikbaar en bereikbaar" heeft onlangs haar eindrapport en de nieuwe handreiking
sporthulpmiddelen aan het ministerie van VWS overhandigd. ln deze handreiking staan concrete



handvatten voor verbetering van de toegankelijkheid voor sporthulpmiddelen. Zaterdag 25

december 2021 is bestuurslid Cock Vergeer te zien geweest in het tv-programma KASSA van

BNNVARA om een bijdrage te leveren aan de discussie rond de verstrekking van specifieke

voorzieningen voor sporten, zoals sportprothesen.
10. PPP Stuurgroep; doorontwikkeling PPP en AÀK addendum, inzichtelijk via de website van i:ia'ir 1;,1-.1r.1,,',;.1 11-r.

Doorontwikkeling van protocollen is een continu proces door innovatie en ontwikkeling van hulpmiddelen

maar ook door meer efficiënte processen rondom prothesezorg. PPP-arm en been zijn onderdeel

geworden van de module Prothesezorg (zie ook volgende punt).

11. Voor de implementatie van de kwaliteitsstandaarden Prothesezorg en Compressiezorg en het meten van

de resultaten is een belangrijke rol weggelegd voor de praktijk en het gebruik van (bestaande) protocollen.

ln het implementatieplan is onder meer geborgd is dat het huidige PPP in lijn wordt gebracht met de

module. Daarnaast wordt met (partner)partijen besproken of dlt jaar een webinar georganiseerd kan

worden waarin de kwaliteitsstandaarden en het belang daarvan voor de gebruikers van deze hulpmiddelen

worden toegelicht. Vanuit de Platformen Prothesezorg en Compressiezorg worden deze processen

bewaakt. SOHN heeft zitting in beide platformen.

L2. Kwartiermakers: bij de start van de kwaliteitsstandaarden is de keuze gemaakt om de ambitie tweeledig te

formuleren: eerst de inhoud, dan de financiering. lnmiddels leidt deze tweedeling tot problemen en soms

zelfs remmend op de implementatie. Onder begeleiding van VWS is daarom een kwartiermakerstraject

gestart waarbij naast de financieringsproblematiek ook een aantal generieke en meer specifieke

vraagstukken worden opgepakt. Het gaat hier in het bijzonder om vragen op het terrein van de

stelselverantwoordelijkheid; het borgen van de samenwerking rondom kwaliteit en de financiering. SOHN

neemt als kwartiermaker namens zorgaanbieders deel aan dit traject.

Partn ero rga n isaties
Voor het behalen van haar doelstellingen vindt de stichting het belangrijk om hier samen met partners aan te

werken, teneinde de lichaamsgebonden orthopedische hulmiddelenzorg te verbeteren. Door samen te

werken zijn last en ruggespraak geborgd. Hiermee heeÍt zich 98% in volume van instrumentenmakerijen en

55% in volume van de schoenmakerijen als partnerorganisatie aangesloten bij SOHN.

Aangesloten partnerorganisaties zijn via de van SOHN terug te vinden.

Communicatie

1. Berichten aan partnerorganisaties worden via email gestuurd.

2. Nieuwsbrieven over voortgang vanuit de programma's Kwaliteit en Continuiteit.

Alle nieuwsbrieven zijn terug te vinden in het archief op de website van SOHN'

Website

Via de nieuws- en evenementenpagina op de website www.stichtingohn.nl zijn op diverse momenten

berichten online gepubliceerd.

Social media

worden gedeeld en evenementen worden aangekondigd. Evenementen kunnen georganiseerd zijn door

SOHN of door anderen.

Evenementen

Als gevolg van de COVID-19 pandemie hebben er geen fysieke evenementen plaatsgevonden.



Vermogen en geldmiddelen inclusief toelichting
De stichting heeft geen kas en vermogen. De activiteiten van SOHN worden uitgevoerd in verschillende projecten

onder twee programma's kwaliteit en continuïteit. Per project worden doelstellingen, planning, budget en rollen

vastgesteld" Dit kan veelal volstaan met het beschikbaar stellen van kennis, uren, locatie en faciliteiten zoals koffie
en thee. Kosten worden toegewezen aan en verrekend met relevante partnerorganisaties die betrokken zijn bij de

betreffende projecten, activiteiten, (juridische) ondersteuning, etc.

Hieronder een opsomming van de projecten, activiteiten, (juridische) ondersteuning, etc. die kosten met zich

hebben meegebracht.

Project, evenement, activiteit en overig Kosten incl. btw

25-5-2021 Microsoft (mailbox) jaarkosten € 60,96

28-9-242L Representatiekosten € 150,00

29-9-2027 Representatiekosten € 67,50

25-L1-2021 Formspee (website) jaarkosten € LO3,79

29-L1-202L Representatiekosten € 150,00

23-12-2021 Juridische ondersteuning CB € 1.159,79

31-12-202L Juridische ondersteuning CB € 7.997,41

Ondertekening

W. Afrhx
De heer C. Vergeer
Datum: 27-06-2022

Mevrouw E. Mik
Oatumt4-07-2022

heer drs. A. Kap
Datum: 10-07-2022


