
   

 

 

 

Invulinstructie Managementrapportage Schoenen: 

 

1. Download het Excel formulier op: 

https://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgaanbieders/hulpmiddelen/downloads.  

 
2. Sla dit formulier op met vermelding van de AGB-code hoofdvestiging en nummer van de 

overeenkomst (vb. 88000/014). 
 

3. Vul het Excelformulier. 
LET OP: invullen conform de in VEKTIS vermelde omschrijving (Naam / volledige AGB 
code Hoofdvestiging): 

  

  Naam aanbieder: Janssen 

AGB code Aanbieder (hoofdvestiging)  76000000 
 
 

4. Periode: Vul de periode waarop de managementrapportage betrekking heeft. 
 

5. Ziektebeeld (hoofdcategorie): Druk op het pijltje in Kolom A, kies de hoofdcategorie 
volgens het voetschoenprotocol (VSP). 
 

 

  

 
 
 

https://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgaanbieders/hulpmiddelen/downloads


 

 

6. Aantal producten: het aantal geleverde producten per ziektebeeld (vanuit het VSP) per 
soort schoen. Dus daar waar 6 extra hoge schoenen geleverd zijn voor diverse 
verzekerden met het ziektebeeld reuma vult u hier 6.  
 

7. Soort Schoen: Druk op het pijltje in Kolom C, kies het soort schoen welke geleverd is bij 
het ziektebeeld. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:  
-  
1. Orthopedische steunzolen per paar 

2. OVAC afwikkelvoorzieningen per paar (ovac1) 

3. OVAC hak- en of zoolaanpassing per schoen (ovac2) 

4. OVAC zoolverstijving per schoen (ovac3) 

5. OVAC schacht-aanpassingen per schoen (ovac4) 

6. Semi-orthopedische schoenen, laag per paar 

7. Semi-orthopedische schoenen, hoog per paar 

8. Semi-orthopedische schoenen, extra hoog per paar 

9. Lage Orthopedische schoenen per paar 

10. Hoge Orthopedische schoenen zonder of met eenvoudige 
schachtversteviging/amputatieaanvulling per paar 

11. Hoge Orthopedische schoenen met complexe schachtversteviging/ amputatievoorziening per paar 

12. Extra hoge Orthopedische schoenen zonder of met eenvoudige 
schachtversteviging/amputatieaanvulling per paar 
13. Extra hoge Orthopedische schoenen met complexe schachtversteviging/ amputatievoorziening 
per paar 

14. VLOS zonder schachtversteviging/amputatievoorziening per stuk 

15. VLOS met schachtversteviging/amputatievoorziening per stuk 

16. Orthopedische binnenschoen per stuk 

17. Enkel-voet orthese per stuk ( ook bij componenten) 

 
 

8. Opmerking: alleen invullen als dit er is, anders dit vakje leeglaten! 
 

9. Totaal: het totaal aantal verstrekte producten, deze kolom wordt vanzelf gevuld. 
 

Nadat u dit gevuld heeft, kunt u het formulier definitief opslaan in Excel. Vervolgens kunt u 
dit mailen naar fpa.inkoophulpmiddelen@cz.nl. 
Naar dit adres kunt u ook nog eventuele vragen over de juiste vulling mailen.  

 

 

LET OP:  

 

Onjuiste, niet volledig ingevulde managementrapportages die niet in dit format 

gevuld zijn, worden door ons niet in behandeling genomen en terug gezonden. 

 


