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INDELING REFERTELIJST



Indeling refertelijst 
Indeling in activiteiten

● Vertrekken vanuit activiteit die PmH wil uitvoeren, niet vanuit zijn beperking

● Indeling op basis van activiteiten:
○ activiteiten dagelijks leven
○ communicatie
○ mobiliteit 
○ wonen
○ andere

→ enkel vormelijke indeling
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Indeling refertelijst 
Indeling in activiteiten
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Indeling refertelijst 
Webversie
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HULPMIDDELENFICHES



Hulpmiddelenfiches 

● Per referterubriek: hulpmiddelenfiche 
→ in regelgeving:
○ beschrijving van het hulpmiddel
○ doelgroep (voor wie is het hulpmiddel bestemd?)
○ verbod op cumul (waarmee kan men het hulpmiddel niet combineren?)
○ mogelijks onderhoud en herstel

● Transparante, heldere beschrijving van de hulpmiddelen en aanvullende 
specificaties
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Hulpmiddelenfiches
Versie regelgeving
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Hulpmiddelenfiches 

● Per referterubriek: hulpmiddelenfiche 
→ op de website:
○ beschrijving van het hulpmiddel
○ doelgroep (voor wie is het hulpmiddel bestemd?)
○ verbod op cumul (waarmee kan men het hulpmiddel niet combineren?)
○ mogelijks onderhoud en herstel
○ terugbetaling bij gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief
○ mogelijkheid vereenvoudigde aanvraag
○ zeer uitzonderlijke zorgbehoefte: niet mogelijk
○ extra informatie (geen regelgeving)
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Hulpmiddelenfiches
Webversie
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ADVISERING HULPMIDDELEN



Adviesverlening hulpmiddelen 
Basisconcept
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Adviesverlening hulpmiddelen 
Refertehulpmiddelen

‘algemene doelgroep’

‘bijkomende voorwaarden’
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Aanvraag hulpmiddelen

AANVRAAG HULPMIDDELEN



Aanvraag hulpmiddelen 

Bij aanvraag refertehulpmiddelen: 
● Gebruik hulpmiddelenfiche als leidraad: 

○ bevat noodzakelijke elementen voor motivatie hulpmiddel

● Per gevraagde referterubriek:
○ algemene doelgroep aanduiden 
○ soms geen enkele algemene doelgroep van toepassing op cliënt

■ aanduiden: ‘behoort niet tot een van de algemene doelgroepen uit de 
hulpmiddelenfiche’

■ motiveren waarom het hulpmiddel toch noodzakelijk, bruikbaar, ... is.

Bij aanvraag hulpmiddelen die niet in de refertelijst staan: 
● BBC (buiten referte) 
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Adviesverlening hulpmiddelen 
Werkwijze

Toetsing doelgroepenAdvies Hulpmiddel in de refertelijst?
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ALGEMENE DOELGROEPEN



Algemene doelgroepen 

1 Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies 13 Personen met een volledig functieverlies in beide bovenste ledematen

2 Personen met een verstandelijke handicap 14 Personen met een matig functieverlies in één onderste lidmaat

3 Personen met een ernstige communicatieve beperking 15 Personen met een matig functieverlies in beide onderste ledematen

4 Blinden 16 Personen met een ernstig functieverlies in één onderste lidmaat 

5 Slechtzienden 17 Personen met een ernstig functieverlies in beide onderste ledematen

6 Slechthorenden met een ernstig gehoorverlies of doven 18 Personen met een volledig functieverlies in één onderste lidmaat 

7 Slechthorenden met een matig gehoorverlies 19 Personen met een volledig functieverlies in beide onderste ledematen

8 Personen met een matig functieverlies in één bovenste lidmaat 20 Personen met een matig functieverlies in rug, wervelzuil of bekken

9 Personen met een matig functieverlies in beide bovenste 
ledematen

21 Personen met een ernstig functieverlies in rug, wervelzuil of bekken

10 Personen met een ernstig functieverlies in één bovenste lidmaat 22 Personen met anatomische afwijkingen met impact op functioneel 
zitten (bovenbeenamputatie, dysmelie, disproportionele dwerggroei ...)

11 Personen met een ernstig functieverlies in beide bovenste 
ledematen 

23 Personen met een ernstig verlies van de inspanningstolerantie

12 Personen met een volledig functieverlies in één bovenste lidmaat24 Personen met ernstige incontinentie

25 Personen met ernstige fecale of fecale en 
urinaire incontinentie
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Algemene doelgroepen 
Aanduiden van algemene doelgroepen door het MDT bij aanvraag refertehulpmiddelen

● Het MDT duidt in module D een algemene doelgroep aan voor elk 
refertehulpmiddel waarvoor tegemoetkoming aangevraagd wordt.

● Toetsing van algemene doelgroepen op basis van omschrijvingen en 
toetstabellen (zie verder)
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Algemene doelgroepen
Beoordelen algemene doelgroepen door het VAPH

● Bij de eerste keer dat een hulpmiddel gevraagd wordt voor een bepaalde 
algemene doelgroep 

● Wanneer een bepaalde FB/IN reeds toegekend is door de PEC, kan een 
overeenstemmende algemene doelgroep automatisch bevestigd worden.   
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‘oude’ FB en IN Algemene doelgroepen ‘Automatische’ toekenning doelgroep 

Aanvulling zicht Slechtzienden ja

Vervanging zicht Blinden ja

Aanvulling gehoor Slechthorenden met een matig gehoorverlies
 

ja

Vervanging gehoor Slechthorenden met een ernstig gehoorverlies of doven ja

Aanvulling/vervanging spraak Personen met een ernstige  communicatieve beperking ja

Aanvulling Intellectuele en 
andere mentale functies

Personen met een verstandelijke handicap neen

Personen met ernstige stoornissen van mentale functies neen

Algemene doelgroepen 
Automatische toekenning op basis van FB en IN: visus, gehoor, spraak, cognitie 
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Algemene doelgroepen 
Automatische toekenning op basis van FB en IN: motoriek

‘oude’ FB en IN Algemene doelgroepen ‘Automatische’ toekenning doelgroep

Aanvulling bovenste 
ledematen 

Matig functieverlies aan één bovenste lidmaat ja 

Matig functieverlies aan beide bovenste ledematen ja

Ernstig functieverlies aan één bovenste lidmaat neen

Ernstig functieverlies aan beide bovenste ledematen 
 

neen

Vervanging bovenste 
ledematen

Ernstig functieverlies aan één bovenste lidmaat ja

Ernstig functieverlies aan beide bovenste ledematen ja

Volledig functieverlies aan één bovenste lidmaat ja

Volledig functieverlies aan beide bovenste ledematen ja
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‘oude’ FB en IN Algemene doelgroepen ‘Automatische’ toekenning doelgroep

Aanvulling onderste 
ledematen 

Matig functieverlies aan één onderste lidmaat ja

Matig functieverlies aan beide onderste ledematen ja

Ernstig functieverlies aan één onderste lidmaat neen

Ernstig functieverlies aan beide onderste ledematen neen

Vervanging onderste 
ledematen 

Ernstig functieverlies aan één onderste lidmaat ja

Ernstig functieverlies aan beide onderste ledematen ja

Volledig functieverlies aan één onderste lidmaat ja

Volledig functieverlies aan beide onderste ledematen ja

Algemene doelgroepen 
Automatische toekenning op basis van FB en IN: motoriek
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Algemene doelgroepen 
Automatische toekenning op basis van FB en IN: motoriek

‘oude’ FB en IN Algemene doelgroepen ‘Automatische’ toekenning doelgroep

Aanvulling rug, 
wervelzuil, bekken

Matig functieverlies rug, wervelzuil, bekken ja

Ernstig functieverlies rug, wervelzuil, bekken. neen
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Algemene doelgroepen
Bijkomende algemene doelgroepen

→ nieuwe algemene doelgroepen zonder link met ‘oude’ functiebeperkingen en    
     interventieniveaus

Bijkomende doelgroepen motoriek 

Personen met anatomische afwijkingen met impact op functioneel zitten (bovenbeenamputatie, dysmelie, disproportionele dwerggroei 
...)

Personen met een ernstig verlies van de inspanningstolerantie
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Algemene doelgroepen

● Een doelgroep die niet ‘automatisch’ toegekend wordt door het VAPH, wordt 
op dezelfde manier behandeld als een nieuwe algemene doelgroep. 

● Het MDT moet steeds waarheidsgetrouw de passende algemene doelgroep 
aanduiden op basis van de omschrijvingen.
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TOETSING ALGEMENE DOELGROEPEN



Toetsing algemene doelgroepen

● Voor elke algemene doelgroep is een omschrijving opgesteld.

● In de volgende slides worden de omschrijvingen kort samengevat. 
De volledige beschrijving is te raadplegen op www.vaph.be. 

● Dit gaat over het algemene functioneren van de persoon, dus niet enkel 
specifiek voor het gevraagde hulpmiddel.
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Toetsing algemene doelgroepen
Algemene principes

Per functiebeperking (bv. visus, gehoor, functieverlies bovenste ledematen,...) kan 
men tot slechts één algemene doelgroep behoren.

● bv. men kan niet een matig én een ernstig functieverlies hebben van de 
bovenste ledematen

● Dit moet ook consequent zijn over verschillende aanvragen heen! 
(tenzij de toestand van de PmH verandert)
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Toetsing algemene doelgroepen
Algemene principes

● De oorsprong van de problematiek is niet relevant voor de indeling van de 
algemene doelgroepen: we kijken naar waar het functieverlies zich 
manifesteert 
○ bv. verlamming onderste ledematen na rugproblematiek 

→ functieverlies onderste ledematen

● We houden rekening met de beschrijving van het participatieprobleem om de 
ernst van de beperking in te schatten. 
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Toetsing algemene doelgroepen
Algemene principes

Recente en geldige informatie: 

vaph.be > professionelen > MDT’s > multidisciplinair verslag > module D >
doelgroepen hulpmiddelenfiches 

https://www.vaph.be/professionelen/mdt/mdv/modules/doelgroepen-hulpmiddelenfiches
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Toetsing algemene doelgroepen
Gehoor - voorbeeld

Probleemactiviteit: bv. weksignaal horen 

Toetsing doelgroepenAdvies Hulpmiddel in de refertelijst?

Audiogram: 
62 dB HL

→ algemene 
doelgroep? 

Hulpmiddel: 
bv. ‘Geemarc Wake ‘n Shake’

Licht- of trilwekker

→ 
hulpmiddelenfiche
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Toetsing algemene doelgroepen 
Gehoor - toetstabel

algemene doelgroep Gemiddeld gehoorverlies (berekend volgens methode BIAP)

Slechthorenden met een matig gehoorverlies 41 - 55 dB HL en bijkomende beperkingen

56 dB HL – 70 dB HL

Slechthorenden met een ernstig gehoorverlies 
of doven

>70 dB HL

Kwaliteitseisen onderzoek (Hoe en door wie moet test afgenomen worden?):
● zie opleiding module A + website

volledige omschrijving: zie www.vaph.be
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Toetsing algemene doelgroepen
Visus - voorbeeld

Probleemactiviteit: lezen 

Toetsing doelgroepenAdvies Hulpmiddel in de refertelijst?

     
Oftalmologisch 
verslag: 
gezichtsscherpte 
1/50 (kan vingers 
tellen op 1 m 
afstand)

bv. ‘Plextalk Linio’ of ‘Victor Reader’               Daisyspeler
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Toetsing algemene doelgroepen 
Visus - toetstabellen

Referentiewaarden bij gestoorde gezichtsscherpte (cf. WGO-normen) 
Metingen met optimale correctie

algemene doelgroep referentiewaarde gezichtsscherpte (met 
optimale correctie)

graad van visuele beperking 

slechtzienden maximum: minder dan 3/10, 
minimum: gelijk aan of beter dan 1/20

1 - 2

blinden maximum: minder dan 1/20 3 - 5

volledige omschrijving: zie www.vaph.be
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Toetsing algemene doelgroepen 
Visus - toetstabellen

Referentiewaarden bij gestoord gezichtsveld (cf. WGO-normen)
Metingen met optimale correctie

Opmerking: de algemene doelgroep ‘blinden’ kan ook toegekend bij onverminderde centrale visus wat 
betreft gezichtsscherpte, maar met een voldoende ernstig gestoord gezichtsveld. 

algemene doelgroep referentiewaarde gezichtsveld graad van visuele beperking 

slechtzienden / /

blinden Gezichtsveld 10° rond het centrale 
fixatiepunt of minder

3 - 4

volledige omschrijving: zie www.vaph.be
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Toetsing algemene doelgroepen 
Visus

Bijkomend rekening houden met: 

● andere aspecten visuele waarneming (contrastgevoeligheid, fotofobie, 
licht-donkeradaptatie, nystagmus, …)

● combinatie van stoornissen van verschillende aspecten van de visuele 
waarneming

volledige omschrijving: zie www.vaph.be
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Toetsing algemene doelgroepen 
Spraak - personen met een ernstige communicatieve beperking 

De persoon moet ten eerste een (primaire of secundaire) spraak- of taalstoornis of een 
neurocognitieve stoornis in het domein van taal hebben. Er moet ook aan volgende 
voorwaarde voldaan zijn: 

● De communicatieve beperking is ernstig. Dit wil zeggen dat de persoon zich in 
dagelijkse situaties niet kan uiten. 

● De communicatieve beperking is definitief. Dit betekent dat ze niet of onvoldoende 
verholpen kunnen worden door middel van therapie of technieken. 

● De communicatieve beperking zorgt voor een participatieprobleem, de persoon kan 
zijn noden onvoldoende uiten, kan niet of onvoldoende deelnemen aan sociale 
activiteiten, enz. 

volledige omschrijving: zie www.vaph.be
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Toetsing algemene doelgroepen 
Spraak - personen met een ernstige communicatieve beperking 

● Taalstoornis, spraakstoornis, neurocognitieve stoornis in het domein van taal: 
○ definities zie DSM-5

● Primair of secundair:
○ primair: stoornis bestaat op zich en veroorzaakt het niet kunnen spreken
○ secundair: de taal- of spraakstoornis is het gevolg van een andere stoornis

■ bv. niet kunnen articuleren door motorische stoornis zoals cerebral palsy
■ bv. geen of weinig taal verwerven door een verstandelijke handicap
■ ...

volledige omschrijving: zie www.vaph.be
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Toetsing algemene doelgroepen 
Cognitie

Algemene doelgroepen:

● Personen met een verstandelijke handicap
● Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies 

 

volledige omschrijving: zie www.vaph.be
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Toetsing algemene doelgroepen 
Cognitie - Personen met een verstandelijke handicap

● Definitie DSM-5:
○ deficiënties in intellectuele functies
○ deficiënties in adaptief vermogen 
○ beginnen gedurende de ontwikkelingsperiode

● Kwaliteitseisen onderzoek: zie opleiding module A en website

volledige omschrijving: zie www.vaph.be
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Toetsing algemene doelgroepen 
Cognitie - Personen met een verstandelijke handicap

● VAPH: toetsing voor deficiënties in de intellectuele functies: 
○ IQ > 70 (rekening houdend met standaardfout): worden (normaal) niet erkend als 

personen met een handicap door het VAPH.
○ IQ van 50-55 tot 70 (+ standaardfout) behoren enkel tot de doelgroep van het 

VAPH als duidelijke beperkingen van het adaptief functioneren aangetoond 
worden in meerdere aspecten van het dagelijks leven

volledige omschrijving: zie www.vaph.be
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Toetsing algemene doelgroepen 
Cognitie - Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies

De personen hebben stoornissen van één of meerdere van de volgende functies 
(lijst ICF): 

1. Algemene mentale functies: 
a. Bewustzijn
b. Oriëntatie
c. Intellectuele functies
d. Globale psychosociale functies
e. Temperament en persoonlijkheid
f. Energie en driften
g. Slaap

2. Specifieke mentale functies
b. Aandacht
c. Geheugen
d. Psychomotorische functies
e. Stemming
f. Perceptie
g. Denken 
h. Hogere cognitieve functies
i. Mentale functies gerelateerd aan taal
j. Mentale functies gerelateerd aan rekenen
k. Bepalen sequentie bij complexe bewegingen
l. Ervaren van zelf en tijd

volledige omschrijving: zie www.vaph.be
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Toetsing algemene doelgroepen 
Cognitie - Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies

Bovendien:

● veroorzaken deze stoornissen belangrijke en ernstige beperkingen
● zijn de beperkingen langdurig en definitief
● veroorzaken de stoornissen en daaruit volgende beperkingen ernstige 

participatieproblemen

volledige omschrijving: zie www.vaph.be
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Toetsing algemene doelgroepen
Werkwijze

Toetsing doelgroepenAdvies Hulpmiddel in de refertelijst?
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Toetsing algemene doelgroepen 
Motoriek - toetstabellen

● Toetstabellen voor functieverlies in:
○ een of beide onderste ledematen
○ een of beide bovenste ledematen
○ rug wervelzuil bekken

● Matig/ernstig/volledig functieverlies
○ licht functieverlies is toegevoegd ter info

● Voorbeelden:
○ matig functieverlies in één bovenste lidmaat 
○ ernstig functieverlies in beide onderste ledematen

volledige omschrijving: zie www.vaph.be
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Toetsing algemene doelgroepen 
Motoriek - toetstabellen

● De PmH behoort tot de algemene doelgroep die het meest overeenkomt met 
zijn functioneren.

● Per tabel (bovenste ledematen - onderste ledematen - rug, wervelzuil, bekken) 
kan men tot maximum één algemene doelgroep behoren.
○ ook over verschillende aanvragen heen.

volledige omschrijving: zie www.vaph.be
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Toetsing algemene doelgroepen 
Motoriek - beide onderste ledematen

Toetstabel algemene doelgroepen beide onderste ledematen
Ernstgraad 
van het 
functieverlies 

Gebruik hulpmiddelen/aanpassingen 
m.b.t. activiteit ‘zich verplaatsen’ 

% verlies (ICF) 
(hou rekening met 
inspanningstolerantie, 
onbehandelbare pijn, 
anatomische afwijkingen die de 
normale  functie belemmeren)

Spierkracht Ongecontroleerde 
bewegingen 
(dystonie, 
choreoathetose, 
spasticiteit,...)

Hulp van ‘derden’, 
inzonderheid bij 
transfers 

Licht Loophulpmiddel (of orthese) 
ondersteunt, maar is niet essentieel.

5-24% Beweging is tegen weerstand 
mogelijk, maar is wel zwakker.

Soms aanwezig 
(minder dan 25% 
van de tijd)

Kan zonder steun.

Matig Loophulpmiddel, orthese/prothese is 
noodzakelijk. Manuele rolwagen enkel 
in bijzondere omstandigheden 
(wanneer men het loophulpmiddel 
en/of de orthese/prothese niet kan 
gebruiken)

25-49% Beweging is mogelijk tegen de 
zwaartekracht in, maar niet 
tegen weerstand.

Frequent 
aanwezig (minder 
dan 50% van de 
tijd)

Steun nodig 
(hulpmiddelen kunnen 
deze overbodig maken)

Ernstig Manuele rolwagen / elektronische 
scooter is noodzakelijk voor een 
belangrijk deel van de verplaatsingen

50-95% Beweging is enkel mogelijk als de 
zwaartekracht geëlimineerd 
wordt; beweging is minder 
uitgebreid dan normaal.

Meestal aanwezig 
(minder dan 90% 
van de tijd)

Hulpmiddelen en 
aanpassingen nodig; 
persoon zelf helpt.

Volledig Rolstoel altijd noodzakelijk 96-100% Geen beweging / merkbare 
spieractiviteit resulteert niet in 
een gerichte, nuttige beweging.

Altijd aanwezig Hulpmiddelen en 
aanpassingen nodig; 
persoon zelf kan niet 
helpen.

volledige omschrijving: zie www.vaph.be
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● Enkel van toepassing als er geen functieverlies is in het andere lidmaat 

● Wanneer er functieverlies is in beide ledematen, zie ‘functieverlies in beide 
onderste ledematen’

● Tabel: idem tabel beide onderste ledematen, zonder de kolommen: 
○  Gebruik hulpmiddelen/aanpassingen m.b.t. activiteit ‘zich verplaatsen’ 
○ ‘hulp van derden bij transfers’

● VAPH zal tabellen nog verder verduidelijken → vaph.be! 

Toetsing algemene doelgroepen 
Motoriek - één onderste lidmaat volledige omschrijving: zie www.vaph.be

50



Toetsing algemene doelgroepen 
Motoriek - beide bovenste ledematen

Toetstabel algemene doelgroepen bovenste ledematen

Ernstgraad 
van het 
functieverlies 

Gebruik hulpmiddelen/aanpassingen m.b.t. grijpen en 
reiken en bedienen van toestellen

% verlies (ICF) 
(hou rekening met 
inspanningstolerantie, 
onbehandelbare pijn, anatomische 
afwijkingen die de normale functie 
belemmeren)

Spierkracht Ongecontroleerde 
bewegingen (dystonie, 
choreoathetose, 
spasticiteit,...)

Licht Hulpmiddelen/aanpassingen verlichten taken maar zijn 
niet essentieel.    

5-24% Beweging is tegen 
weerstand mogelijk, maar is 
wel zwakker. 

Soms aanwezig (minder 
dan 25% van de tijd)

Matig Beperkte hulpmiddelen/aanpassingen zijn noodzakelijk 
(vbn. van ‘beperkte hulpmiddelen/aanpassingen’: aangepaste 
schrijfhulpmiddelen, eethulpmiddelen, afstandsbedieningen met 
grotere knoppen, aangepaste plaatsing van bedienknoppen,...)

25-49% Beweging is mogelijk tegen 
de zwaartekracht in, maar 
niet tegen weerstand.

Frequent aanwezig 
(minder dan 50% van de 
tijd)

Ernstig Ingrijpende hulpmiddelen/aanpassingen zijn noodzakelijk
(vbn. van ‘ingrijpende’ hulpmiddelen/aanpassingen:  
armondersteuning, omgevingsbediening bediend via een schakelaar,...)

50-95% Beweging is enkel mogelijk 
als de zwaartekracht 
geëlimineerd wordt; 
beweging is minder 
uitgebreid dan normaal.

Meestal aanwezig 
(minder dan 90% van de 
tijd)

Volledig Activiteit onmogelijk zonder hulp van derden, eventueel 
alternatieve strategieën zijn nodig om de activiteit te 
kunnen uitvoeren
(vbn. van ‘alternatieve strategieën’:  omgevingsbediening bediend via 
kin-, hoofd- of oogbediende schakelaar, stem)

96-100% Geen beweging / merkbare 
spieractiviteit resulteert 
niet in een gerichte, nuttige 
beweging

Altijd aanwezig

volledige omschrijving: zie www.vaph.be
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Cfr. onderste ledematen:
● Enkel van toepassing als er geen functieverlies is in het andere lidmaat 

● Wanneer er functieverlies is in beide ledematen, zie ‘functieverlies in beide 
bovenste ledematen’

● Tabel: idem tabel beide bovenste ledematen, zonder de kolom: 
○ Gebruik hulpmiddelen/aanpassingen m.b.t. grijpen en reiken en bedienen van 

toestellen

● VAPH zal tabellen nog verder verduidelijken → vaph.be! 

Toetsing algemene doelgroepen 
Motoriek - één bovenste lidmaat
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Toetsing algemene doelgroepen 
Motoriek - Rug, wervelzuil, bekken

Toetstabel algemene doelgroepen rug, wervelzuil, bekken
Ernstgraad van het 
functieverlies

Gebruik 
hulpmiddelen/aanpass
ingen m.b.t. activiteit 
‘zich verplaatsen’

% verlies (ICF) 
(hou rekening met 
inspanningstolerantie, 
onbehandelbare pijn, 
anatomische 
afwijkingen die de 
normale  functie 
belemmeren)

Spierkracht Ongecontroleerde 
bewegingen 
(dystonie, 
choreoathetose, 
spasticiteit…)

Functioneel zitten Hulp van ‘derden’, 
inzonderheid bij 
transfers 

Licht Hulpmiddelen/aanpas-

singen verlichten taken 

maar zijn niet 

essentieel

5-24% Beweging tegen 

weerstand is mogelijk, 

maar is zwakker dan 

normaal

Soms aanwezig 
(minder dan 25% 
van de tijd)

Aanpassingen niet 
essentieel

Kan zonder steun.

Matig Beperkte 
hulpmiddelen/aanpas-
singen zijn noodzakelijk

25-49% Beweging is mogelijk 
tegen de 
zwaartekracht in, 
maar niet tegen 
weerstand

Frequent aanwezig 
(minder dan 50% van 
de tijd)

Beperkte 
aangepaste 
positionering nodig 

Steun nodig 
(hulpmiddelen kunnen 
deze overbodig 
maken).

Ernstig Ingrijpende 
hulpmiddelen/aanpas-
singen zijn noodzakelijk

50-95% Beweging is enkel 
mogelijk als de 
zwaartekracht 
geëlimineerd wordt; 
beweging is minder 
uitgebreid dan 
normaal

Meestal aanwezig 
(minder dan 90% van 
de tijd)

Uitgebreide 
aangepaste 
positionering nodig

Hulpmiddelen en 
aanpassingen nodig; 
persoon zelf helpt.

volledige omschrijving: zie www.vaph.be
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Toetsing algemene doelgroepen 
Motoriek - opmerking: orthesen en prothesen

● In eerste instantie baseren op functioneren mét orthese of prothese

● Maar: orthese en prothese kan niet altijd gedragen worden
○ voor bepaalde activiteiten (bv. zich wassen)
○ omwille terugkerende problemen of medische complicaties omwille van het 

dragen van de prothese (bv. huidproblemen)

● Hiermee rekening houden bij het beoordelen van de doelgroep 
○ Hoe vaak valt dit voor? 
○ Hoe functioneert de PmH zonder prothese?

volledige omschrijving: zie www.vaph.be
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Toetsing algemene doelgroepen 
Motoriek - casus

Toetsing doelgroepenAdvies Hulpmiddel in de 
refertelijst?

- onderbeenamputatie 
- prothese kan niet gebruikt 

worden bij zelfzorg (in de 
badkamer)

- gebruikt dan krukken of 
rolstoel

bv. douchestoel en 
inloopdouche

Douchestoel en 
inloopdouche 

Probleemactiviteit: zich wassen 
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Toetsing algemene doelgroepen 
Motoriek - onderste ledematen

Toetstabel algemene doelgroepen onderste ledematen
Ernstgraad 
van het 
functieverlies 

Gebruik hulpmiddelen/aanpassingen 
m.b.t. activiteit ‘zich verplaatsen’ 

% verlies (ICF) (hou rekening 
met inspanningstolerantie, 
onbehandelbare pijn, 
anatomische afwijkingen die de 
normale  functie belemmeren)

Spierkracht Ongecontroleerde 
bewegingen 
(dystonie, 
choreoathetose, 
spasticiteit,...)

Hulp van ‘derden’, 
inzonderheid bij 
transfers 

Licht Loophulpmiddel (of orthese) 
ondersteunt, maar is niet essentieel.

5-24% Beweging is tegen weerstand 
mogelijk, maar is wel zwakker 
dan normaal.

Soms aanwezig 
(minder dan 25% 
van de tijd)

Kan zonder steun.

Matig Loophulpmiddel, orthese/prothese is 
noodzakelijk. Manuele rolwagen enkel 
in bijzondere omstandigheden 
(wanneer men het loophulpmiddel 
en/of de orthese/prothese niet kan 
gebruiken)

25-49% Beweging is mogelijk tegen de 
zwaartekracht in, maar niet 
tegen weerstand

Frequent 
aanwezig (minder 
dan 50% van de 
tijd)

Steun nodig 
(hulpmiddelen kunnen 
deze overbodig maken)

Ernstig Manuele rolwagen / elektronische 
scooter is noodzakelijk voor een 
belangrijk deel van de verplaatsingen

50-95% Beweging is enkel mogelijk als de 
zwaartekracht geëlimineerd 
wordt; beweging is minder 
uitgebreid dan normaal.

Meestal aanwezig 
(minder dan 90% 
van de tijd)

Hulpmiddelen en 
aanpassingen nodig; 
persoon zelf helpt.

Volledig Rolwagen altijd noodzakelijk 96-100% Geen beweging / merkbare 
spieractiviteit resulteert niet in 
een gerichte, nuttige beweging.

Altijd aanwezig Hulpmiddelen en 
aanpassingen nodig; 
persoon zelf kan niet 
helpen.

volledige omschrijving: zie www.vaph.be
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Toetsing algemene doelgroepen 
Motoriek - andere algemene doelgroepen

Naast toetstabellen nog 2 bijkomende algemene doelgroepen: 

● Personen met een ernstig verlies van inspanningstolerantie
● Personen met anatomische afwijkingen met impact op functioneel zitten

volledige omschrijving: zie www.vaph.be
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Toetsing algemene doelgroepen 
Motoriek - Personen met ernstig verlies van de inspanningstolerantie

Zijn niet in staat om:
● gedurende langere periodes rechtop te staan om bijvoorbeeld huishoudelijke taken uit te voeren
● en een hoogteverschil van 1 verdieping te overbruggen met de trap, ondanks rustpauzes
● en zich te voet te verplaatsen over een afstand langer dan 300m

en 
● bovenstaande activiteiten kunnen niet zelfstandig en zonder hulpmiddelen worden uitgevoerd;

● de problemen zijn langdurig en definitief. Revalidatie en/of gewichtsreductie kunnen het 

probleem niet verhelpen; 

● de problemen leiden tot moeilijkheden om zelfstandig te wonen of om te participeren aan het 

maatschappelijk leven. 

volledige omschrijving: zie www.vaph.be
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Toetsing algemene doelgroepen 
Motoriek - Personen met anatomische afwijkingen met impact op functioneel zitten 

● Anatomische afwijkingen
○ bovenbeenamputatie, dysmelie, disproportionele dwerggroei, …

● Impact op functioneel zitten 

volledige omschrijving: zie www.vaph.be
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Toetsing algemene doelgroepen 
Incontinentie

● Personen met ernstige incontinentie
● Personen met ernstige fecale of fecale en urinaire incontinentie

→ Toetsing staat in hulpmiddelenfiche zelf

→ Aanvraag blijft via formulier: ‘Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten 
     van incontinentiemateriaal’, ingevuld door arts
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Algemene doelgroepen 
Degeneratieve aandoeningen

● Richtlijn recent gewijzigd! 
● Duid algemene doelgroep aan op basis van huidig functioneren
● Keuze hulpmiddel: wel evolutie in rekening brengen!

○ bv. tegemoetkoming voor woningaanpassingen
■ ingrijpend, duur, verbouwing neemt tijd in beslag
■ goedkoopst adequate oplossing op langere termijn
■ als persoon nog niet tot algemene doelgroep van fiche behoort: duid aan: “persoon 

behoort niet tot een van de algemene doelgroepen van de hulpmiddelenfiche” en 
motiveer de noodzaak
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Algemene doelgroepen 
Blijvend fluctuerend functioneren door opstoten eigen aan de stoornissen

● Bijvoorbeeld: bij relapsing remitting MS 

● In geval van dergelijk blijvend fluctuerend functioneren dat eigen is aan de 
aard van de stoornis: ook rekening houden met functioneren tijdens de 
zwakste momenten

62



Toetsing algemene doelgroepen 
Motoriek - casus

Toetsing doelgroepenAdvies Hulpmiddel in de 
refertelijst?

- Persoon met MS en 
wisselend functioneren

- Loophulp binnenshuis 
- Vanaf de namiddag: volledig 

afhankelijk van een rolstoel. 

bv. in hoogte 
verstelbaar werkvlak 

in de keuken

  in hoogte     
  verstelbaar 
  werkvlak 

Probleemactiviteit: koken 
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Algemene doelgroepen 
Blijvend fluctuerend functioneren door opstoten eigen aan de stoornissen - voorbeeld

Toetstabel algemene doelgroepen onderste ledematen
Ernstgraad 
van het 
functieverlies 

Gebruik hulpmiddelen/aanpassingen 
m.b.t. activiteit ‘zich verplaatsen’ 

% verlies (ICF) (hou rekening 
met inspanningstolerantie, 
onbehandelbare pijn, 
anatomische afwijkingen die de 
normale  functie belemmeren)

Spierkracht Ongecontroleerde 
bewegingen 
(dystonie, 
choreoathetose, 
spasticiteit,...)

Hulp van ‘derden’, 
inzonderheid bij 
transfers 

Licht Loophulpmiddel (of orthese) 
ondersteunt, maar is niet essentieel.

5-24% Beweging is tegen weerstand 
mogelijk, maar is wel zwakker 
dan normaal.

Soms aanwezig 
(minder dan 25% 
van de tijd)

Kan zonder steun.

Matig Loophulpmiddel, orthese/prothese is 
noodzakelijk. Manuele rolwagen enkel 
in bijzondere omstandigheden 
(wanneer men het loophulpmiddel 
en/of de orthese/prothese niet kan 
gebruiken)

25-49% Beweging is mogelijk tegen de 
zwaartekracht in, maar niet 
tegen weerstand

Frequent 
aanwezig (minder 
dan 50% van de 
tijd)

Steun nodig 
(hulpmiddelen kunnen 
deze overbodig maken)

Ernstig Manuele rolwagen / elektronische 
scooter is noodzakelijk voor een 
belangrijk deel van de verplaatsingen

50-95% Beweging is enkel mogelijk als de 
zwaartekracht geëlimineerd 
wordt; beweging is minder 
uitgebreid dan normaal.

Meestal aanwezig 
(minder dan 90% 
van de tijd)

Hulpmiddelen en 
aanpassingen nodig; 
persoon zelf helpt.

Volledig Rolwagen altijd noodzakelijk 96-100% Geen beweging / merkbare 
spieractiviteit resulteert niet in 
een gerichte, nuttige beweging.

Altijd aanwezig Hulpmiddelen en 
aanpassingen nodig; 
persoon zelf kan niet 
helpen. 64



Algemene doelgroepen 
CVI, ...

Niet alle stoornissen passen onder de toetsing van de algemene 
doelgroepen

Voorbeeld: centraal visuele inperking (CVI)
● CVI is een complexe diagnose en kan sterk verschillen in ernstgraad. 
● De ernst van de beperkingen als gevolg van CVI, wordt per individueel dossier 

beoordeeld. 

Hulpmiddel aanvragen door aan te duiden dat PmH niet tot de 
doelgroep van de fiche behoort en noodzaak te motiveren.
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● Bv. ‘personen met een ernstige communicatieve beperking en een ernstig of 
volledig functieverlies in beide bovenste ledematen’
→ bv. hulpmiddelenfiche ‘uitgebreid dynamisch systeem’

● Samengestelde doelgroep: persoon moet tot beide algemene doelgroepen 
behoren.

● Bv. Voor een ander hulpmiddel kan doelgroep ‘ernstige communicatieve 
beperking’ aangeduid worden.

→ bv. voor bijhorigheden bij dynamisch systeem 
→ Dit spreekt elkaar niet tegen.  

Algemene doelgroepen 
Samengestelde doelgroepen 
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BEOORDELING VAN TEGEMOETKOMING
OP BASIS VAN HULPMIDDELENFICHES



Beoordeling van tegemoetkoming op basis van hulpmiddelenfiches
Algemeen

● Noodzaak, doelmatigheid, werkzaamheid en gebruiksfrequentie van 
hulpmiddel moeten altijd aangetoond zijn (artikel 4 IMB-besluit)

● Bij refertehulpmiddelen: bovenstaande principes geconcretiseerd in 
hulpmiddelenfiches
○ afwijken mogelijk mits grondige motivatie

→ PmH voldoet niet aan doelgroep van hulpmiddelenfiche, maar er is toch 
voldaan aan toetsing uit artikel 4 van het IMB-besluit.
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Beoordeling van tegemoetkoming op basis van hulpmiddelenfiches
Concreet 

● Beschrijving: 
○ Voldoet geadviseerde oplossing aan de beschrijving in de hulpmiddelenfiche?

● Doelgroep: 
○ Behoort de persoon tot de aangeduide algemene doelgroep uit de 

hulpmiddelenfiche?
○ Voldoet de situatie van de persoon aan de bijkomende voorwaarden bij de 

doelgroep?
○ Als de persoon niet tot één van de doelgroepen behoort:

■ Is het hulpmiddel noodzakelijk in functie van de handicap? (motivatie MDT?)
■ Is het hulpmiddel de goedkoopst adequate oplossing?
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Beoordeling van tegemoetkoming op basis van hulpmiddelenfiches
Concreet 

● Beschrijving: 
○ Voldoet geadviseerde oplossing aan de beschrijving in de hulpmiddelenfiche?

● Doelgroep: 
○ Behoort de persoon tot de aangeduide algemene doelgroep uit de 

hulpmiddelenfiche?
○ Voldoet de situatie van de persoon aan de bijkomende voorwaarden bij de 

doelgroep?
○ Als de persoon niet tot één van de doelgroepen behoort:

■ Is het hulpmiddel noodzakelijk in functie van de handicap? (motivatie MDT?)
■ Is het hulpmiddel de goedkoopst adequate oplossing?

Aangetoond in module D? 
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Beoordeling van tegemoetkoming op basis van hulpmiddelenfiches
Concreet - voorbeeld

In module D: 
● ‘ernstig functieverlies in beide OL’ 

→ toetsing toelichten uit tabel (zie 
eerder) 

● “Gebruikt een manuele rolstoel binnen- 
en buitenshuis”

● “Woont in een rijhuis met voortuin en 
moet bij voordeur hoogte van 5 cm 
overbruggen”
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VRAGEN?


