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 Declacare Human HealthCare (HHC) FysioTEK 

Contact gegevens 
info@declacare.nl 

010-5938127 
info@human-healthcare.nl 

078-6849789 
info@fysiotek.nl 

026-4463175 

Wie mag bestellingen 
plaatsen? 

Fysio- en huidtherapeuten, 
specialisten, artsen uit het primaire 

zorgproces. Voor herhaal 
bestellingen ook patiënten zelf, 

thuiszorgmedewerkers etc. 

Oedeemfysio- en huidtherapeuten, 
bandagisten 

(=compressietherapeuten) 

Oedeemfysio- en huidtherapeuten, 
bandagisten 

Samenwerking met alle 
leveranciers? 

Ja Ja Ja 

Samenwerking met alle 
zorgverzekeraars?* 

Ja Ja Ja 

Materialen 

Alle compressieproducten die 
vanuit de basisverzekering worden 
vergoed zoals wondmateriaal, losse 

polsters, zwachtels, klittenband-
zwachtels, PPD, midline- en 

gezichtsbandages, borstpads, 
compressie broeken. 

 
Geen TEK 

TEK, klittenband-zwachtels, PPD, 
midline- en gezichtsbandages, 
borstpads, compressiebroeken, 

polsters, enz. 
 

Zwachtels op aanvraag 

TEK, klittenband-zwachtels, PPD, 
midline- en gezichtsbandages, 

borstpads, compressiebroeken etc.  
 

Geen losse polsters en zwachtels 

Joyce Bosman

Joyce Bosman
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Gemiddelde duur 
levering producten 

Zwachtels: 1-3 werkdagen 
Confectie: 5 werkdagen 

Maatwerk: 5-10 werkdagen, >10 
werkdagen indien er een 
machtiging moet worden 

aangevraagd (=afhankelijk van 
zorgverzekeraar) 

Zwachtels 3 werkdagen 
Confectie: TEK 3 werkdagen 
Maatwerk: TEK 8 werkdagen 

Overige CO-compressieproducten 
afhankelijk per zorgverzekeraar i.v.m. 

evt. machtingsaanvraag 

Confectie: 3-5 werkdagen 
Maatwerk: max. 10 werkdagen 

Overige CO-compressieproducten 
afhankelijk per zorgverzekeraar i.v.m. 

evt. machtigingsaanvraag 

Benodigdheden om te 
bestellen 

Kosteloos account; online inloggen 
of via de post 

Kosteloos account; online inloggen. 
Afgeronde opleiding tot aanmeten 

TEK. 

Kosteloos account; online inloggen. 
Afgeronde opleiding tot aanmeten 

TEK. 

Werkwijze bestellingen 

(Online inloggen) Recept- en 
bestelformulier invullen; 

handtekening (huis)arts en AGB-
code op formulieren of verwijzing 
voor oedeemtherapie uploaden/ 

meesturen. 

Online inloggen, bestellen met 
uploaden benodigde (aparte) 

verwijzing. Per zorgverzekeraar zijn 
verschillende eisen v.w.b. zgn. CO-
producten. Handtekening en AGB-

code arts altijd noodzakelijk. 

CO-artikelen: Recept- en 
bestelformulier invullen; 

handtekening (huis)arts op 
formulieren of losse verwijzing met 
productnaam, indicatie, naam, AGB, 

stempel en handtekening van de arts. 
Aanvraag indienen via webformulier. 

TEK: bestel- en declaratiesysteem 
waar bestelling in geplaatst wordt en 

verwijzing aan toegevoegd kunnen 
worden. Herhalingsbestellingen 

worden gekoppeld en dus 
vereenvoudigd. 

Joyce Bosman
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Aanmeet service op 
(praktijk)locatie 

Nee 
Ja, vaste aanmeetlocaties en regionaal 

op (praktijk)locatie. 
Ja, aanmeetlocatie te Arnhem en op 

verzoek komen ze op locatie. 

Aanvullende service 
Erkend SEHM gecertificeerd bedrijf. 
Aanmeetvergoeding afhankelijk van 

het product. 

Erkend SEHM gecertificeerd bedrijf. 
 

Geaccrediteerde nascholingen 
compressie. 

Gratis marketingmateriaal. 
Gratis service tot oproepen cliënten bij 

herhaling. 
Ook klantenservicemedewerkers zijn 

gediplomeerd in compressie-
opleidingen en goed in staat te 

adviseren in casuïstiek. 
Aanmeetvergoeding TEK en 

aanmeetvergoeding CO-producten 
wordt uitgekeerd aan aangesloten 

therapeuten/praktijken. 

Erkend SEHM gecertificeerd bedrijf. 
 

Kosteloze geaccrediteerde opleiding 
voor aanmeten van TEK mits 

samenwerking met ons aangegaan 
wordt; kosteloze geaccrediteerde bij- 
en nascholing, therapeuten kunnen 

altijd voor advies terecht en 
bemiddeling bij klachten. Opstellen 

machtigingsaanvragen en particuliere 
facturatie wordt uitgevoerd. Gratis 
marketingmateriaal en mailingen 

cliënten mogelijk. 
Aanmeetvergoeding TEK en 

aanmeetvergoeding CO-producten 
wordt uitgekeerd aan aangesloten 

therapeuten/praktijken. 

 
TEK = Therapeutisch Elastische Kousen 
PPD = Point Pressure Devices 
*patiënt moet in Nederland verzekerd zijn 

Joyce Bosman


