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Extra informatie

Regelgeving







‘algemene doelgroep’

‘bijkomende voorwaarden’



Toetsing doelgroepenAdvies Hulpmiddel in de 
refertelijst?
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https://www.vaph.be/professionelen/mdt/mdv/modules/doelgroepen-hulpmiddelenfiches


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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BEIDE ONDERSTE LEDEMATEN

Ernst-
graad 

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

% verlies 
(ICF)

Grof 
motorische 
functie
(GMFCS CP)

Spierkracht
(Bijv. op basis van MRC schaal: 
scores 0-5)

Ongecontroleerde 
bewegingen 

Hulp van ‘derden’ 
bij transfers

Licht
 

Binnenshuis en buitenshuis: loophulpmiddel of orthese 
ondersteunt, maar is niet essentieel.

5-24% niv. 1 en 2 Beweging tegen weerstand 
mogelijk, maar zwakker 
dan normaal. (MRC 4)

Soms aanwezig 
(minder dan 25% 
van de tijd)

Kan zonder steun 
van derden, 
hulpmiddelen of 
steunpunten.

Matig Binnenshuis: zelfstandig stappen enkel mogelijk mits 
ondersteuning door derden, loophulpmiddel en/of orthese 
of prothese of steun aan omgeving. 

Buitenshuis: zelfstandig stappen over korte afstanden 
enkel mogelijk mits ondersteuning door derden, 
loophulpmiddel en/of orthese, prothese.* 

Voor verdere verplaatsingen of als orthese /prothese niet 
kan gebruikt worden, is rolstoel, orthopedische 
driewielfiets of scooter nodig.

25-49% niv. 3 Beweging mogelijk tegen 
de zwaartekracht in, maar 
niet tegen weerstand.
(MRC 3) 

Frequent aanwezig 
(minder dan 50% 
van de tijd)

Steun van derden, 
hulpmiddelen of 
steunpunten
nodig 

Ernstig Binnenshuis rolstoel of scooter noodzakelijk voor alle 
verplaatsingen gedurende minimaal een deel van de tijd.**

Buitenshuis: verplaatsingen zonder rolstoel of scooter zijn 
ernstig beperkt tot onmogelijk.**

50-95% niv 4 Beweging enkel mogelijk 
als zwaartekracht 
geëlimineerd wordt (MRC 
2)

Meestal aanwezig 
(minder dan 90% 
van de tijd)

Hulpmiddelen en 
aanpassingen 
nodig; persoon 
helpt zelf.

Volledig Binnenshuis en buitenshuis: rolstoel noodzakelijk voor 
alle verplaatsingen

96-100% niv 4 en 5 Geen beweging / merkbare 
spieractiviteit resulteert 
niet in gerichte, nuttige 
beweging. (MRC 0-1)

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

Ernst- 
graad 

Gebruik hulpmiddelen/aanpassingen m.b.t. 
steunen op aangedane lidmaat

% verlies 
(ICF) 1 OL

Spierkracht 1 OL
(Bijv. o.b.v.  MRC schaal: scores 0-5)

Ongecontroleerde 
bewegingen 1 OL
(dystonie, choreoathetose, 
spasticiteit ...)

Licht
 

Loophulpmiddel of orthese ondersteunt, maar is 
niet essentieel. 

5-24% Beweging  tegen weerstand mogelijk, 
maar zwakker dan normaal (MRC 4)

Soms aanwezig (minder dan 
25% van de tijd)

Matig Steunen op het aangedane been is beperkt 
mogelijk. Daardoor is ondersteuning door derden, 
loophulpmiddel of gebruik van steunpunten nodig 
bij stappen.

Steunfunctie is mogelijk mits gebruik van orthese 
of prothese. In bijzondere omstandigheden of bij 
specifieke activiteiten waarbij orthese of prothese 
niet kan gebruikt worden, is steunen beperkt of 
niet mogelijk. 

25-49% Beweging mogelijk tegen de 
zwaartekracht in, maar niet tegen 
weerstand (MRC 3) 

Frequent aanwezig (minder 
dan 50% van de tijd)

Ernstig Steunen op het aangedane been is vrijwel 
onmogelijk, ook niet met gebruik van orthese of 
prothese. 

50-95% Beweging enkel mogelijk als 
zwaartekracht geëlimineerd wordt (MRC 
2)

Meestal aanwezig (minder 
dan 90% van de tijd) 

Volledig Steunen op het aangedane been is onmogelijk, ook 
niet met gebruik van orthese of prothese.

96-100% Geen beweging/merkbare spieractiviteit 
resulteert niet in een gerichte, nuttige 
beweging (MRC 0-1)

Altijd aanwezig



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 



1 ONDERSTE LIDMAAT

Ernst- 
graad 

Gebruik hulpmiddelen/aanpassingen m.b.t. 
steunen op aangedane lidmaat

% verlies 
(ICF) 1 OL

Spierkracht 1 OL
(Bijv. o.b.v.  MRC schaal: scores 0-5)

Ongecontroleerde 
bewegingen 1 OL
(dystonie, choreoathetose, 
spasticiteit ...)

Licht
 

Loophulpmiddel of orthese ondersteunt, maar is 
niet essentieel. 

5-24% Beweging  tegen weerstand mogelijk, 
maar zwakker dan normaal (MRC 4)

Soms aanwezig (minder dan 
25% van de tijd)

Matig Steunen op het aangedane been is beperkt 
mogelijk. Daardoor is ondersteuning door derden, 
loophulpmiddel of gebruik van steunpunten nodig 
bij stappen.

Steunfunctie is mogelijk mits gebruik van orthese 
of prothese. In bijzondere omstandigheden of bij 
specifieke activiteiten waarbij orthese of prothese 
niet kan gebruikt worden, is steunen beperkt of 
niet mogelijk. 

25-49% Beweging mogelijk tegen de 
zwaartekracht in, maar niet tegen 
weerstand (MRC 3) 

Frequent aanwezig (minder 
dan 50% van de tijd)

Ernstig Steunen op het aangedane been is vrijwel 
onmogelijk, ook niet met gebruik van orthese of 
prothese. 

50-95% Beweging enkel mogelijk als 
zwaartekracht geëlimineerd wordt (MRC 
2)

Meestal aanwezig (minder 
dan 90% van de tijd) 

Volledig Steunen op het aangedane been is onmogelijk, ook 
niet met gebruik van orthese of prothese.

96-100% Geen beweging/merkbare spieractiviteit 
resulteert niet in een gerichte, nuttige 
beweging (MRC 0-1)

Altijd aanwezig
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● “Gebruikt een manuele rolstoel binnen- 
en buitenshuis”

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

→ motivatie cf. toetstabel

● “Woont in een rijhuis met voortuin en 
moet bij voordeur hoogte van 5 cm 
overbruggen”
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https://www.vaph.be/professionelen/mdt/mdv/modules/eerder-toegekende-functiebeperkingen-en-interventieniveaus
https://www.vaph.be/professionelen/mdt/mdv/modules/eerder-toegekende-functiebeperkingen-en-interventieniveaus




https://www.vaph.be/contacteer-ons

