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Orthesen 
Bovenste extremiteit 

 

intake locatie  behandelaar uitvoer datum locatie 

naam cliënt  intake   
geb. datum  aanmeten   
adres  1

e 
pas   

woonplaats  2
e 

pas   
telefoon  afleveren   
mobiel  evaluatie   
e-mail   
verzekering  voorziening  1

e  herhaling 
naam arts  spec.  reparatie   
indicatie  recept  aanwezig  opgevr. 

 opvragen  n.v.t. 
voorziening voor  links  rechts  beiderzijds      

  dag  nacht   garantie  ja  nee 
aandoening is  chronisch  tijdelijk   lengte           cm gewicht            kg 
reden vervanging  versleten  groei  gewicht - ………kg + ………kg 
verandering van/ in  anatomie/ lichaamsfunctie  activiteiten/ participatie  leefomgeving 

  progressie aandoening  technische innovatie   
 

hulpvraag cliënt  participatie probleem 
 geen kracht in hand  elleboog knik door  huishouden/ tuin 
 laat van alles vallen  krijg gewricht niet meer recht  school/ opleiding 
 vingers gaan steeds krommer  gewricht buigt niet verder  hobby 
 pols gaat meer scheef staan  schouder hangt uit de kom  vrije tijd en recreatie 
 pijn bij bewegen  word wakker van de pijn  werk 
 schrijven/ pc moeilijk  hulpmiddel past niet meer  sport 
 kan me niet goed meer verzorgen  hulpmiddel voldoet niet meer   
 pijn beperkt me  hulpmiddel is versleten   
 bewegen is moeilijk  anders 

 

 persoonlijk functioneren  gebruikte hulpmiddelen  invulling mobiliteit 
 zelfverzorging, eten, drinken  pro-/ orthese   li      /        re  auto 
 toiletbezoek, wassen, aankleden  semi/ orthopedisch schoeisel  bromfiets/ fiets 
 huishoudelijk werk  rolstoel  ziekenvervoer 
 

 

nachtrust  
 

rollator  scooter/ elektrisch aangedreven 
rolstoel 

 anders    familie 
   anders  anders 

 

 overige zorg/ hulp 
 mantelzorg  verzorg/ verpleegtehuis  fysiotherapie 
 thuiszorg  logopedie  ergotherapie 
 indicatie/ nevenindicatie 
 medisch specialist    
 indicatie  nevenindicatie 
    
    
    
 Duur Inzet Hulpmiddel    
 Intentie Tijdelijk  Intentie Langdurig/Permanent 
 Intentie onzeker   

 

 advies hulpmiddel voorschrijver status nu functieniveau prognose 
 vio  epho   1 hulp derden bij aan en uitdoen a functioneel  
 ho  so   2 hulp derden bij aan en uitdoen beperkte functie  
 pho  seo   3 zelfstandig aan en uitdoen beperkt ADL  
 phvo  sepho   4 zelfstandig aan en uitdoen enige beperking  
 eo     5 zelfstandig aan en uitdoen zonder beperking  
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stoornissen 

Vinger/Hand  
   

rom in º 
  Spierkrachtverlies 

H (= hoge mate) of 
G (= geringe mate) 

Spasme 
H (= hoge mate) of 
G (= geringe mate 

dig 1 flexie cmc mp ip cmc          mp         ip cmc         mp         ip 
 extensie cmc mp ip cmc          mp         ip cmc         mp         ip 
 hyperextensie cmc mp ip cmc          mp         ip cmc         mp         ip 
 abductie  mp ip mp         ip mp         ip 
                              adductie                                       mp         ip                            mp         ip                            mp         ip 
  rom in º         

dig 2 flexie mcp pip dip mcp pip dip mcp pip dip 
 extensie mcp pip dip mcp pip dip mcp pip dip 
 hyperextensie mcp pip dip mcp pip dip mcp pip dip 
 abductie mcp   mcp   mcp   
   adductie mcp   

 
mcp   

 
mcp   

   rom in º         
dig 3 flexie mcp pip dip mcp pip dip mcp pip dip 

 extensie mcp pip dip mcp pip dip mcp pip dip 
 hyperextensie mcp pip dip mcp pip dip mcp pip dip 
 abductie mcp   mcp   mcp   
   adductie mcp   

 
mcp   

 
mcp   

   rom in º         
dig 4 flexie mcp pip dip mcp pip dip mcp pip dip 

 extensie mcp pip dip mcp pip dip mcp pip dip 
 hyperextensie mcp pip dip mcp pip dip mcp pip dip 
 abductie mcp   mcp   mcp   
   adductie mcp   

 
mcp   

 
mcp   

   rom in º         
dig 5 flexie mcp pip dip mcp pip dip mcp pip dip 

 extensie mcp pip dip mcp pip dip mcp pip dip 
 hyperextensie mcp pip dip mcp pip dip mcp pip dip 
 abductie mcp   mcp   mcp   
 adductie mcp   mcp   mcp   

 

 
 

 
pols                                                              rom in º 

flexie 

extensie 

ulnair deviatie 

radiaal deviatie 

axiaal niet belastbaar 

anders 

elleboog                                                       rom in º 

flexie extensie 

hyperextensie 

supinatie 

pronatie 

axiaal niet belastbaar 

anders 

schouder                                                     rom in º 

flexie 

extensie 

abductie 

adductie 

endorotatie 

exorotatie 

(sub) luxatie 

anders 

Spierkrachtverlies 
H (= hoge mate) of 
G (= geringe mate) 

Spasme 

H (= hoge mate) of G 
(= geringe mate 



 

 

  pijn sensibiliteitsstoornis  overig 

 vinger  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  
 hand    huidstoornis 
 pols    doorbloedingsstoornis 
 

 

elleboog    neurologische stoornis 
(aansturing) 

 schouder    cognitieve stoornis (training) 
 anders    anders 

 

 oplossingsrichting (beoogd gebruik hulpmiddel HRIU) 
 verhogen activiteitenniveau  compensatie spierzwakte 
 behouden activiteitenniveau  voorkomen standafwijkingen 
 huishoudelijk werk  verminderen standafwijkingen 
 uitvoeren hobby /vrijetijd  accepteren standafwijkingen 
 sociale activiteiten  beperken bewegingsuitslag 
 bevorderen mobiliteit b.v. auto  controle overmatig spasme 
 genereren van rust  beschermen huid / weefsel 
 vergroten zelfredzaamheid  verbeteren handfunctie 
 minder afhankelijkheid  verbeteren grijpfunctie 
 voorkomen sociaal isolement  compensatie afwijkingen vorm 
 behoud zelfstandig wonen  behoud resultaat operatie (DBC/DOT) 
 hervatting werk  bevorderen genezing (DBC/DOT) 
 hervatting hobby's   

 

 deze voorziening dient geschikt te zijn: 
 lage belasting 
 normale belasting 
 hoge belasting 

 

 pakket van eisen 
vinger 

 extensieassist  1  cmc  mp  ip   2  3  4  5   cmc  mp  ip 
 flexieassist  1  cmc  mp  ip  2  3  4  5  cmc  mp  ip 
 stabilisatie in flexie  1  cmc  mp  ip  2  3  4  5  cmc  mp  ip 
 assist oppositie  1  cmc  
 assist adductie  1  cmc 2       3       4       5  mcp  
 assist abductie  1  cmc  mcp 
 stab. valgus/ varus  1   mp  ip   2  3  4  5   cmc  mp  ip 
 immobilisatie º  1  mp  ip  2  3  4  5  cmc  mp  ip 

 

pols 
 extensieassist  dynamisch  statisch 
 flexieassist  dynamisch  statisch 
 stab. ulnair  dynamisch  statisch 
 stab. radiaal  dynamisch  statisch 
 immobilisatie  graden dorsaalflexie   

 
elleboog 

 extensieassist  dynamisch  statisch 
 flexieassist  dynamisch  statisch 
 stab. in flexie  dynamisch  statisch 
 stab. in extensie  dynamisch  statisch 
 assist supinatie  dynamisch  statisch 
 assist pronatie  dynamisch  statisch 
 immobilisatie  graden flexie   

 

schouder 
 opheffen zwaartekracht arm  wilmer principe  saddle principe 
 immobilisatie in  flexie   
  extensie   

 abductie   
 endorotatie   
 exorotatie   
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Handtekening voorschrijver, naam/stempel zorgcentrum 
 
 
 
 
 

 
Handtekening 

 
 
 

 advies hulpmiddel / omschrijving rekening houden met progressiviteit aandoening   ja   nee 
 confectie - hulpmiddel voldoende adequaat 
 semi confectie - aanpassingen maken hulpmiddelen voldoende adequaat 

er is gekozen voor maatwerk vanwege anders - indien nodig motivatie: omschrijving hulpmiddel naar maat: 
 confectie hiervoor bestaat niet   
 confectie onvoldoende adequaat 
 pasvorm confectie ontoereikend 
 bijzondere anatomie / pathologie 
  
  
  
  
  
  
cliënt akkoord   ja   nee terugkoppeling verwijzer   ja   nee 

 

 

  passen: controle of voorziening voldoet 
 voorziening voldoet niet  geven onderhoudinstructie   
 bijstellen voorziening : 

pasrapportage 
 

 

geven gebruiksaanwijzing   

   overleg verwijzer / volgen therapie   
 voorziening voldoet  evaluatie afspraak gemaakt  _ _ _ _ weken 
 levering definitieve voorziening  telefonische evaluatieafspraak gemaakt over _ _ _ _ weken 
      

 

 evaluatie 
 doelen behaald   ja  nee   deels 
 cliënt tevreden met proces   ja  nee   deels 
 cliënt tevreden met voorziening   ja  nee   deels 

 

 toelichting 
 

 behandelperiode afgesloten   ja   nee 
 opmerkingen 

GS 2012-10-30 
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