Infofiche februari 2019
Verschijnt maandelijks

Dag belangenbehartiger!
In maart 2018 lieten we jou al kennismaken met de Vlaamse sociale bescherming. Daarin
vertelden we je dat er vanaf 2019 ook tussenkomsten voor mobiliteitshulpmiddelen voorzien
worden. Ondervind je veel problemen om jezelf te verplaatsen omdat je niet goed meer kan
stappen of fietsen? Heb je lange tijd nood aan een rolstoel, een rollator of een ander
loophulpmiddel? Kreeg je in het verleden een tussenkomst vanuit de ziekteverzekering en/of
het VAPH, dan kan je sinds 1 januari 2019 hiervoor terecht bij de zorgkas*.
*Elk Vlaams ziekenfonds heeft een zorgkas en ook de Vlaamse overheid heeft er eentje, de Vlaamse Zorgkas. Alle
contactgegevens vind je hier.

Mobiliteitshulpmiddelen, voortaan eenvoudiger!
Wie door chronische ziekte, ouderdom of een beperking een
hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen, kan via de
Vlaamse sociale bescherming een "mobiliteitshulpmiddel"
kopen of huren. Een rolstoel, elektrische scooter,
duwwandelwagen, driewielfiets...
Het gaat om hulpmiddelen die iemand heel zijn leven (of toch
lange tijd) nodig heeft. Stel dat je na een operatie of een
ongeval tijdelijk krukken of een rolstoel nodig hebt om je te
verplaatsen, dan komen deze niet in aanmerking voor een
tegemoetkoming. Je kunt deze hulpmiddelen tijdelijk tegen
een beperkt bedrag ontlenen via je ziekenfonds of
bandagist (bijvoorbeeld een CM Thuiszorgwinkel).

Voor wie?
Administratieve voorwaarde
Omdat de mobiliteitshulpmiddelen sinds 1 januari 2019 deel uitmaken van de Vlaamse sociale bescherming,
moet je aangesloten zijn bij een zorgkas. Deze voorwaarde is normaal gezien vervuld voor wie in
Vlaanderen woont door de betaling van de jaarlijkse zorgpremie aan de zorgkas.* Wat in Brussel?

Medische voorwaarde
Om een mobiliteitshulpmiddel aan te vragen, moet je eerst naar een arts of een gespecialiseerd team
(rolstoel advies team). Zij stellen op basis van je gezondheidstoestand een voorschrift of rapport op, wat
bepaalt of je in aanmerking komt voor een mobiliteitshulpmiddel, en voor welk type. Uiteraard moeten zij

gezondheidsproblemen vaststellen die voor lange tijd of permanent een
belemmering vormen van je vermogen om je te verplaatsen op eigen
kracht.

Leeftijd
Leeftijd is geen voorwaarde. Je kan op elke leeftijd een
mobiliteitshulpmiddel aanvragen. Je leeftijd kan wel mee bepalen welk
hulpmiddel bij je past en hoe snel je dat mag vervangen. Vanaf de
leeftijd van 85 jaar of in het woonzorgcentrum kan je je
mobiliteitshulpmiddel huren in plaats van kopen.

*
Wie in Vlaanderen woont, betaalt vanaf de leeftijd van 26 jaar een jaarlijkse zorgpremie van 52 euro (bedrag 2019).
Wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, betaalt 26 euro.
Jongeren tot 26 jaar moeten normaal gezien niet aansluiten bij de zorgkas. Als ze een mobilteitshulpmiddel nodig
hebben, dan kunnen ze aansluiten zonder bijdrage te betalen aan de zorgkas.

Welk mobiliteitshulpmiddel?
De verstrekker (bandagist) bij wie je een mobiliteitshulpmiddel gaat halen, kan je verschillende
types voorstellen:
•
•
•
•
•
•

Een manuele rolstoel. Er zijn standaard rolstoelen, meer aanpasbare "modulaire"
rolstoelen, verzorgingsrolstoelen en types voor kinderen zoals duwwandelwagens en
kinderrolstoelen.
Een elektronische rolstoel. Het zijn rolstoelen met elektromotoren, die je bedient
met een joystick en bedieningsknoppen. Er zijn types voor binnen en buiten, en voor
kinderen.
Een elektronische scooter. Dit zijn zitscooters of wagentjes met drie of vier wielen
waarmee je zowel binnen als buiten afstanden kunt afleggen.
Een drie- of vierwielfiets en zitdriewielfiets. Het zijn fietsen voor verplaatsingen
buiten en voor wie niet met een gewone tweewieler kan fietsen.
Een loophulpmiddel. Dit biedt ondersteuning bij het staan of stappen. Er zijn ook weer
verschillende types, bv. met en zonder wieltjes.
Een stasysteem. Dit is een elektrisch instelbare statafel, die iemand ondersteunt bij
het rechtstaan.

De verstrekker zal je een type voorstellen op basis van het medisch voorschrift dat je van je
arts gekregen hebt of op basis van het Rolstoel advies rapport dat je van een rolstoel advies
team hebt gekregen. Hij zal je dus het type voorstellen waarmee jij het best geholpen bent. Het
kan ook dat je verstrekker meerdere hulpmiddelen zal aanbieden. Je kiest uiteindelijk niet zelf
welk type je nodig hebt. Het is je verstrekker die je een type zal voorstellen. Je kan wel nog
kiezen welk model, welk merk of welke uitvoering van dat type je wil. Bij de meeste
hulpmiddelen kan de verstrekker nog aanpassingen doen om het toestel nog meer af te stemmen
op wat je nodig hebt of het op maat laten maken, bijvoorbeeld een grotere of kleinere
rolstoel. Je kan enkel een tegemoetkoming krijgen als het hulpmiddel voorkomt op een
vastgelegde productlijst én als het aangekocht wordt bij een erkende bandagist.

Kopen of huren?

type

In bepaalde gevallen kan (moet) je je
mobiliteitshulpmiddel huren in plaats van
kopen:
•
•
•

•

je woont thuis en je bent ouder dan 85
jaar;
je woont in een woonzorgcentrum;
je lijdt aan een snel degeneratieve
aandoening (ALS, primaire laterale
sclerose, progressieve spinale musculaire
atrofie en multisysteem atrofie);
je komt net uit een revalidatiedienst. In
dat geval kun je gedurende 3 tot 6
maanden een rolstoel in huurformule
uittesten om nadien de voor jou best
geschikte rolstoel aan te kopen.

De Vlaamse sociale bescherming betaalt dan de
maandelijkse huurprijs aan je verstrekker. Je
hoeft zelf niets te betalen.
Behoor je niet tot een van de bovenstaande groepen, dan koop je je mobiliteitshulpmiddel
aan. Eens de hernieuwingstermijn verstreken is, kan je een nieuw hulpmiddel aanvragen. Deze
termijn verschilt per mobiliteitshulpmiddel en per leeftijd.

Moet ik zelf iets betalen?

Aankoop
Bij aankoop voorziet de zorgkas een vast bedrag, afhankelijk van het type hulpmiddel dat je
aangevraagd hebt. Voor elk type zijn er merken en uitvoeringen op de markt die volledig gedekt
worden door de tussenkomst van de Vlaamse sociale bescherming. Kies je voor een duurder model
of een model dat meer mogelijkheden heeft, dan betaal je zelf het supplement. Ook
aanpassingen waarvoor je niet in aanmerking komt of die niet vergoedbaar zijn, zijn voor jouw
rekening. De bandagist informeert je op voorhand over de totale kostprijs. Je kan ook een
tegemoetkoming krijgen van de zorgkas als je kosten hebt voor onderhoud of herstel van een
mobiliteitshulpmiddel, op voorwaarde dat je hiervoor een beroep doet op een erkend
verstrekker.

Huur
Voor wie een mobiliteitshulpmiddel huurt, wordt de volledige huurprijs van het
mobiliteitshulpmiddel vergoed. Dat gebeurt via een maandelijkse huurforfait dat de bandagist
van de zorgkas ontvangt en dat alle kosten dekt. Je betaalt eventueel zelf een waarborg die je
na stopzetting van het huurcontract en inlevering van het mobiliteitshulpmiddel terugkrijgt. Heb
je nood aan een aanpassing of moet je mobiliteitshulpmiddel hersteld worden, dan kun je terecht
bij je bandagist.

Hoe aanvragen?
•
•

•

Je arts stelt je mobiliteitsproblemen vast en geeft je een medisch voorschrift met een advies voor
een mobiliteitshulpmiddel. Soms verwijst de arts je door naar een rolstoel advies team. Dat kan
het geval zijn als je nood hebt aan een meer specifiek hulpmiddel zoals een elektronische rolstoel.
Je neemt contact met een erkende verstrekker van mobiliteitshulpmiddelen (bandagist),
bijvoorbeeld de CM Thuiszorgwinkel. Deze kent de reglementering, kiest samen met jou het meest
geschikte mobiliteitshulpmiddel en zorgt indien nodig voor een persoonlijke aanpassing, maatwerk
… De bandagist stelt vervolgens je aanvraagdossier voor de zorgkas samen.
De bandagist bezorgt je aanvraagdossier aan de zorgkas waar je bent aangesloten. Daar wordt je
aanvraag onderzocht en beoordeeld.

Bij een positieve beslissing zorgt de bandagist voor de aflevering van je
mobiliteitshulpmiddel. De afrekening gebeurt rechtstreeks tussen de bandagist en je
zorgkas. Je betaalt zelf het eventuele supplement als dat vooraf duidelijk was afgesproken bij
de aanvraag van je mobiliteitshulpmiddel.

Meer info?
•
•

•

Contacteer ons

Uitgebreide
info
lees
je
op
www.vlaamsesocialebescherming.be/mobiliteitshulpmid
delen.
Voor meer informatie over de aanvraag van een
mobiliteitshulpmiddel kan je terecht bij je ziekenfonds.
Als CM-lid kan je voor algemene vragen ook terecht bij
CM-Infopunt Chronisch Zieken op het nummer 078 05 08
05 of via e-mail op infochronischzieken@cm.be.
Uiteraard beantwoorden we ook graag jouw vragen via
belangenbehartiging@okra.be.
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