
In deze flyer leest u alles
over de aanvraag van een
elektronische knie, ook wel
Auto Adaptieve Knie (AAK)
genoemd. Ook vertellen we
u meer over de proefloop.
Heeft u na het lezen nog
vragen? Stel ze dan gerust
aan ons team of bel ons: 
030 258 1811.

Aanvraag van een 
elektronische knie

Afspraak op het prothesespreekuur
De aanvraag van een eerste elektronische knie
verloopt in een aantal fasen. Allereerst maken we
een afspraak voor u in het prothesespreekuur. 
De revalidatiearts, instrumentmaker en bewegings-
analist bespreken samen met u uw beperkingen in
het dagelijks leven en wensen om beter te kunnen
functioneren in de toekomst. We bekijken of een
elektronische knie geschikt is voor u en welk type
het beste bij u past.

Eisen van de zorgverzekeraar
Daarna starten we een aanvraag bij uw zorg-
verzekeraar. Niet elke zorgverzekeraar hanteert
dezelfde eisen en regels. Er zijn zorgverzekeraars 
die om een motivatie vragen voor een proefloop.
Het team schrijft deze motivatie. Wij informeren 
u hierover.

Proefloop
De procedure starten we met een proefloop waarbij
verschillende knieën worden getest. Zowel met uw
huidige protheseknie als met de elektronische knie
doen we een aantal (loop)testen - meestal - onder
begeleiding van een bewegingsanalist om de elek-
tronische knie optimaal te leren gebruiken. Aan het
einde van een proefloop krijgt u een testknie mee
naar huis om circa 4 weken thuis te testen. Aan het
einde van deze periode levert u de elektronische knie
weer in en wordt een nieuwe testknie of uw eigen
protheseknie weer onder uw prothesekoker gezet. 
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Slijtage
Tijdens een proefloop is de prothese in veel gevallen
niet afgewerkt. Een onafgewerkte prothese kan 
slijtage aan uw kleding veroorzaken. Houdt u daar
rekening mee? Dat voorkomt teleurstellingen. Uw
instrumentmaker kan u hier meer over vertellen. 

Motivatie
Voor de definitieve aanvraag van uw elektronische
knie schrijven uw revalidatiearts, instrumentmaker
en bewegingsanalist een motivatiebrief aan de zorg-
verzekeraar. U wordt zelf ook gevraagd een motivatie
te schrijven. Hierin beschrijft u hoe u de proefloop
heeft ervaren en waarom u graag een elektronische
knie wilt.
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Goedkeuring
We proberen de gehele procedure zo snel mogelijk
met u te doorlopen. Toch kan het gebeuren dat 
het twee tot drie maanden duurt voordat uw zorg-
verzekeraar met een definitieve goedkeuring komt.
In die tussentijd loopt u op uw eigen protheseknie.
Wij begrijpen dat het voor u een lange periode kan
zijn. 
Onze medewerkers van de administratie helpen 
mee om de procedure met de zorgverzekeraar zo
snel mogelijk af te handelen. 


