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Bestellen en aanvragen machtiging verbandmiddelen via SCCP  

Voor de verstrekking van verbandmiddelen is een voorschrift nodig, op dezelfde manier als dit bij de 

verstrekking van TEK gebruikelijk is. Zolang de indicatie niet wijzigt is er geen nieuwe verwijzing 

noodzakelijk. Het bestelformulier van verbandmiddelen kan, mits zorgvuldig ingevuld en door de arts 

ondertekend, in de meeste gevallen dienen als voorschrift. FysioTek heeft de bestelformulieren 

aangepast zodat het voor de arts overzichtelijker is. Let er wel op dat alle velden (ook datum en AGB 

code) worden ingevuld. De bestelformulieren zijn te vinden onder het kopje 

downloads/verbandmiddelen.  

Bij een aantal zorgverzekeraars moet voor iedere verstrekking/levering een aparte machtiging 

worden aangevraagd. Dit is op dit ogenblik het geval bij Menzis, VGZ, DSW, ONVZ, ASR en Ditzo.  

Wij verwachten dat in de toekomst alle zorgverzekeraars deze aanvraag verplichten of extra eisen 

gaan stellen aan de kwaliteit van het dossier.  

In een aanvraag wil de zorgverzekeraar graag weten waarom we kiezen voor een verbandmiddel en 

niet voor conventionele zwachtels of therapeutisch elastische kousen. Het antwoord hierop is 

afhankelijk van de fase van de behandeling. Zit je nog in de ontstuwingsfase van je behandeling dan 

fungeert het verbandmiddel als een alternatief voor conventionele zwachtels. Het is dan de vraag 

waarom deze keuze gemaakt wordt. Zit je in de consolidatie fase van je behandeling dan fungeert het 

verbandmiddel als een alternatief en/of aanvulling op een therapeutisch elastische kous. Ook dan 

moet de vraag beantwoord worden waarom deze keuze gemaakt wordt. Bovendien moet worden 

aangegeven wat we allemaal al geprobeerd hebben voordat we tot deze keuze gekomen zijn 

(stepped-care). 

Om al deze vragen zo gemakkelijk en gestructureerd mogelijk te beantwoorden hebben we het 

stepped care compressie protocol (SCCP) ontwikkeld dat je online moet invullen. Op deze manier 

hebben we alle informatie beschikbaar die we nodig hebben voor de beoordeling en het dossier. Wij 

verzorgen verder de aanvraag van de machtiging naar de zorgverzekeraars en de bestelling naar de 

fabrikant. In het proces kun je alle benodigde bestelformulieren downloaden, invullen en weer 

uploaden. Je moet jezelf eerst even registreren als gebruiker, maar dit is verder allemaal redelijk 

logisch.  

Je kunt de aanvragen doen via deze link:  

https://fd10.formdesk.com/fysiotekbv/SCCP 

https://fd10.formdesk.com/fysiotekbv/SCCP

