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Toelichting bij het aanvragen van vergoeding bij uw zorgverzekering 
 

Standaard rollators worden niet vergoed door de zorgverzekering, een ‘complex loophulpmiddel’ 

zoals de Rollz Motion Rhythm vaak wel. Voor aanschaf dient u toestemming te vragen aan uw 

zorgverzekeraar via een aanvraagformulier voor een complex loophulpmiddel.  

 

Een complex loophulpmiddel maakt deel uit van het basispakket van elke zorgverzekering. Per 

verzekeraar verschilt het hoe en in welke mate dit product vergoed wordt. Wij adviseren u graag 

over dit proces, in deze toelichting of op een andere manier. 

 

Het formulier voor het aanvragen van een complex loophulpmiddel kunt downloaden via 

www.rollz.com. Deze toelichting dient als leidraad voor u als particulier bij het aanvragen van een 

vergoeding voor een complex loophulpmiddel bij uw zorgverzekeraar.  

 

Te doorlopen stappen bij de aanvraag 

1. Oriënteer u welke parkinson rollator voor u het beste is en welke niet en waarom - en noteer uw 

argumenten. Zie voor voorbeelden hieronder. 

2. Vraag offerte aan bij de leverancier. 

3. Print het ‘Aanvraagformulier complex loophulpmiddel’ uit en vul uw persoonlijke gegevens in. 

4. Vraag uw therapeut of specialist om de rest van het formulier samen met u in te vullen met de 

onderstaande toelichting bij de hand.  

5. Verzoek uw specialist, waarschijnlijk een neuroloog, om uw aanvraag te steunen door het 

ingevulde formulier mede te ondertekenen. 

6. Stuur het formulier en de offerte van het gewenste product en van de accessoires die u daarbij 

nodig heeft zelf naar uw zorgverzekeraar.  

 

Verder verloop van het aanvraagproces 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de aanschaf van de Rollz Motion Rhythm  parkinson-rollator 

grotendeels of geheel indien de juiste procedure wordt gevolgd. Dat geldt ook bij een upgrade van 

uw eigen Rollz Motion tot parkinson-rollator.  

 

Heeft u de papieren rond, dan duurt aanvraag bij de zorgverzekeraar doorgaans zo’n tien tot vijftien 

werkdagen. Houd er rekening mee dat het te vergoeden bedrag wordt verrekend met uw eigen 

risico. U ontvangt de Rollz Motion Rhythm in eigendom indien u deze bestelt bij Rollz International. 

Bij andere leveranciers kunnen andere regels gelden. 

 

Waarin verschilt de Rollz Motion Rhythm van andere parkinson-rollators? 

Unieke eigenschappen van de Rollz Motion Rhythm: 

• Drie externe cues: zowel zichtbaar, hoorbaar als voelbaar. 

• Auditieve en sensitieve cues zijn ook af te spelen via de smartphone. 

• Het instelbare ritme van metronoom en trilling is te variëren om gewenning te voorkomen. De 

metronoom heef twee toonhoogtes om regelmatig nieuwe patronen te creëren. 

• De cues zijn zowel rechts als links aan te zetten via een knop op beide handvaten. 

• Extra details van de cues zijn via de app te optimaliseren op de persoonlijke situatie. 

• Twee extra laserlijnen ondersteunen bij het nemen van bochten (dit is een accessoire). 

• Onderweg te transformeren tot rolstoel met goede stabiele zitting (met het additionele 

rolstoelpakket). 

http://www.rollz.com/
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Toelichting bij het invullen van het formulier 
 

Persoonlijke gegevens 
Deze vult u zelf in. 

 

Diagnose 
Hier kruist u of uw therapeut uw diagnose aan, zoals Ziekte van Parkinson, Atypisch Parkinsonisme, 

of een andere aandoening waarvoor u een complex loophulpmiddel nodig heeft.  

 

Relevante nevenpathologie 
Hier noteert uw therapeut andere bijkomende beperkingen die van invloed zijn op uw aanvraag. 

Denk aan hardhorendheid, bijziendheid, cognitieve problemen, snel vermoeid raken, 

conditie/belastbaarheid.  

 

Aard van problemen met balans, belasting of looppatroon 
Om een parkinson-rollator vergoed te krijgen van de zorgverzekering is niet de diagnose zoals 

parkinson bepalend, maar de functiebeperkingen. Dit zijn bijvoorbeeld freezing, festinatie, propulsie, 

balansproblemen, houdingsveranderingen, verminderd evenwicht tijdens het zitten. De aard van de 

beperkingen is doorgaans al vastgesteld door uw behandelend arts of specialist. Deze komen te staan 

bij ‘Aard van problemen met balans (etc)’.  

 

Motivatie 
Dit is een belangrijk onderdeel van het formulier, een overtuigende motivatie waarin uw therapeut 

beargumenteert waarom juist deze rollator nodig is om u te ondersteunen in uw beperkingen en niet 

een standaard rollator (want die wordt niet vergoed) of andere parkinson-rollator. Dat kan mede 

samenhangen met de andere bijkomende beperkingen die u heeft.  

 

Denk bijvoorbeeld aan functies die nodig zijn om u te ondersteunen in de beperkingen die u heeft: 

- Ik heb externe cueing nodig bij freezing. 

- Ik heb auditieve cueing via een metronoom nodig om mijn looppatroon regelmatig te maken. 

- Drie externe cues die onafhankelijk in te stellen zijn: visueel via laser, auditief via metronoom, 

sensitief via vibrerende handvaten. 

- Dubbele handbediening om de cues op elk moment met één hand eenvoudig te activeren, zowel 

met links als met rechts. 

- Ik heb moeite met het inzetten van een bocht, daarom heb  ik een laserlijn nodig voor rechtuit, 

en twee extra voor linksaf en rechtsaf die helpen om door een bocht heen te komen. 

- Vanwege gehoor- of concentratieproblemen is het nodig om de cueing te koppelen aan mijn 

smartphone om trilling- en geluid cues op directere manier te ervaren.  

- Om gewenning aan de cues te voorkomen is het nodig dat de cues kunnen variëren, zodat ik 

langer getriggerd en beter gestimuleerd wordt. 

- Adequate zitvoorziening van harde basis met zitkussen vanwege snel vermoeid raken altijd bij de 

hand (rolstoelpakket met goede zitting en instelbare rugleuning, ook bij stabiliteitsproblemen). 

- Mogelijkheid om onderweg te transformeren in rolstoel gezien de beperkte belastbaarheid. 

- Sleeprem met instelbare weerstand, links en rechts. 

- Extra stabiel frame in verband met balans. 

- In verband met reuma, gewrichtsproblemen of artrose: luchtbanden die de trilling verminderen. 
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Vereiste functionele eisen voor verbeteren controle, veiligheid, looppatroon en uitrusten 

onderweg 
Hierin kruist u exact aan waarover de rollator moet beschikken op basis van uw beperkingen, m.n. 

uw balans- en belastingsproblemen.  

 

Onderbouwing 
Welke complexe loophulpmiddelen heeft u uitgeprobeerd en waarom voldoen die niet?  

Heeft u andere parkinson rollators uitgeprobeerd die minder opties bieden, geef dan aan waarom 

deze niet voldoen. Indien het niet in het formulier past, voegt u zo nodig een extra pagina toe. 

 

Welk complexe loophulpmiddel is de meest adequate oplossing? 
Overleg met uw verwijzer en/of arts welke parkinson-rollator voor u nodig is gezien de functionele 

eisen, en of bepaalde accessoires vereist zijn en kruis deze aan. 

 

Verwijzer/therapeut 
Hier vult de verwijzer zijn naam en functie in en ondertekent hij het formulier. 

 

Behandelend arts/specialist/neuroloog 
Verzoek deze om het gehele formulier te bevestigen door het te ondertekenen. 


