Nieuwsbrief, editie 1 ? 2019
Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg Nederland (kortweg SOHN) zet zich van af 1 januari 2019 in voor professionalisering,
verduurzaming en digitalisering van de complexe orthopedische hulpmiddelenzorg branche om zo hoogwaardige zorgkwaliteit
voor patiënten toekomstbestendig te maken en te houden.
Deze branchevernieuwer heeft om haar doelen te realiseren een tweetal programma?s benoemd, waaronder verschillende
projecten zijn gedefinieerd die ieder een bijdrage moeten leveren in het bereiken van de gestelde doelen.
Wanneer u interesse heeft om deel te nemen aan de verschillende projecten, kunt u zich aanmelden voor één of meerdere
projecten via het aanmeldformulier. Na uw aanmelding neemt de Stichting graag contact met u op voor het maken van verdere
afspraken.

1. Programma Kwaliteit
Dit programma heeft als doel om door middel van (deel)projecten bij te dragen aan de
totstandkoming en borging van kwalitatief hoogwaardige en evidence based
hulpmiddelenzorg, door het initiëren van- en participeren in- landelijk gedragen
kwaliteitscriteria, protocollen en richtlijnen en de borging daarvan in kwaliteitssystemen en
erkenningsregelingen.
A. Project kwaliteit sregister Ort hopedisch (schoen) technoloog
Opzetten en borgen van kwaliteitscriteria en op te zetten kwaliteitssysteem op het gebied van opleidingsen bijscholingseisen ten behoeve van Orthopedisch (schoen) technologen in samenwerking met de
beroepsvereniging NBOT.

B. Project ont wikkeling en aanpassing van kwaltiet scriteria ten behoeve van Erkenningsregeling SEMH
met bet rekking tot benoemde lichaamsgebonden hulpmiddelen, specifiek leidend tot :
-

Gedragen kwaliteitscriteria Erkenningsregeling SEMH
Opzetten Kwaliteitsregister voor bedrijven
Ontwikkelen Kwaliteitscriteria opleidingen

C. Project Ont wikkeling Landelijke Kwaliteit sricht lijn Prot hesen
Participatie in de ontwikkeling van de landelijke kwaliteitsrichtlijn prothesen, in opdracht van VWS, onder
regie van Vilans.

D. Project Ont wikkeling Landelijke Kwaliteit sricht lijn Compressiezorg
Participatie in de ontwikkeling van de landelijke kwaliteitsrichtlijn Compressiezorg, in opdracht van VWS,
onder regie van Vilans.

E. Project Ont wikkeling protocollen en richt lijnen

2. Programma Continuïteit
Dit programma heeft als doel te komen tot borging, ontwikkeling en vernieuwing van
lichaamsgebonden Hulpmiddelenzorg door deze te positioneren en in te bedden in een
duurzame en passende bekostigingssystematiek.
A. Project passende bekostiging
Met dit project wil SOHN komen tot een koppeling tussen de geobjectiveerde levering van hulpmiddelenzorg en
dienstverlening voor complexe zorgvragen, met een daaraan gekoppelde bijpassende
vergoedingensystematiek.

B. Project borging hulpmiddelen in de Zorgverzekeringswet
Met dit project wil SOHN zorgdragen voor een borging en toelating van zowel de huidige, als toekomstige
nieuwe innovatieve lichaamsgebonden hulpmiddelen binnen ons vakgebied.

Participatie in de (door)ontwikkeling van landelijke protocollen en richtlijnen op het gebied van:
-

PPP- been (beenprothesen)
PPP- arm (armprothesen)
Indicatiematrix Orthopedische schoenvoorzieningen
Indicaiematrix Prothesen

C. Project inventarisatie en duiding van de nieuwe Europese regelgeving op het gebeid van medische
hulpmiddelen, inclusief de consequenties voor kwaliteit ssystemen zoals CE markering

D. Project positionering Hulpmiddelenzorg ZVW, WLZ en WMO
Dit project heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan de huidige en toekomstige discussie rond de
positionering van hulpmiddelen in de ZVW, WLZ en de WMO en de mogelijk clustering en/of verschuiving van
hulpmiddelen naar- en tussen deze loketten.

