
HUUR HULPMIDDELEN BIJ SDA 

Opleiding MDT SDA januari 2020 



• Programma
• 09u-10u (zaal Ellips 2.B.109)

•  VAPH: indicatiestelling VAPH huurpakketten SDA

• 10u-11u45u (zaal  Ellips 2.B.111)

• SKIL: demo aanbod huurpakketten SDA
• HMC: demo aanbod huurpakketten SDA

• Aansluitend
• 12u00 - 13u30  (zaal  Ellips 2.B.111)

• Overleg gRAT's - VAPH - VSB

• 13u30 - 15u30  (zaal  Ellips 2.B.111)
• Intervisie gRAT's - ZKC

PROGRAMMA



• Doel
• Snel en flexibel inspelen op veranderende noden

• VAPH & VSB
• VAPH:  communicatie, computer- en omgevingsbediening voor PMH SDA
• VSB:  mobiliteitshulpmiddelen 
• Verhuur loopt parallel

• Zelfde indicatiestellers 
• NMRC’s + ?

• Zelfde verhuurders

• HMC i.s.m. verstrekkers van thuiszorwinkels

• SKIL i.s.m. verstrekkers van diverse firma’s

• Start 1 januari 2019

HUUR SDA



• Aanvraag huur
• Via gespecialiseerde MDT’s voor SDA (gMDT SDA)

• NMRC Antwerpen (M547)
• NMRC Gent (M545)
• NMRC Inkendaal (M…)
• NMRC Leuven (M546)
• ...

• Beslissing VAPH
• Automatische erkenning als PMH

• Geen PEC procedure

• Automatische toekenning geïndiceerde huurhulpmiddelen
• Geen beoordeling van noodzaak, doelmatigheid, …
• Dossierbeheerder kent aangevraagde huurpakketten toe

PROCEDURE



• Verhuur huurhulpmiddelen
• Via speciaal erkende verhuurders

• Betaling
• Rechtstreeks door VAPH aan verhuurder

• Controle door VAPH en zorginspectie
• A posteriori controle: via steekproeven

PROCEDURE



OVERGANGSMAATREGELEN VANAF 1/1/2019

• PMH kocht hulpmiddelen communicatie, computer- of omgevingsbediening via 
gewone IMB-procedure
• overstap naar huurpakketten SDA mogelijk als aangetoond dat aangekochte 

hulpmiddelen niet (meer) adequaat zijn

• PMH diende voor 1/1/2019 aanvraag in via koopprocedure maar kocht nog niets 
• keuze: aankoopprocedure verderzetten of overstappen naar huurprocedure



• Gelimiteerde lijst van pathologieën
1° amyotrofe laterale sclerose 
2° primaire laterale sclerose 
3° progressieve spinale musculaire atrofie
4° multisysteematrofie

DOELGROEP



• Andere neuromusculaire aandoeningen door gMDT SDA gelijkgesteld
• er is minimaal voldaan een één van de volgende voorwaarden:

a) minimaal matige communicatieve beperking wat betreft spreken - snelle en onomkeerbare achteruitgang van 
spraakfunctie te verwachten, met evolutie naar niet verstaanbaar spreken;

b) minimaal matig functieverlies in beide BL wat betreft manipuleren en gebruiken van arm en hand i.f.v. 
computerbediening - snelle en onomkeerbare achteruitgang van functie BL te verwachten, met evolutie naar 
onmogelijkheid om zonder hulpmiddelen of aanpassingen de computer te bedienen;

c) minimaal matig functieverlies in beide BL wat betreft manipuleren en gebruiken van arm en hand i.f.v. bediening 
van toestellen in de omgeving - snelle en onomkeerbare achteruitgang van functie BL te verwachten, met evolutie 
naar onmogelijkheid om zonder hulpmiddelen of aanpassingen toestellen in de omgeving te bedienen;

• en door de snelle evolutie van de aandoening zal de persoon snel en in 
voorkomend geval opeenvolgend verschillende aangepaste hulpmiddelen nodig 
hebben, waardoor die niet voor de voorziene levensduur kunnen ingezet worden.

DOELGROEP



• 10 nieuwe “referterubrieken” voor huur
• Huur communicatie type 1

• Huur communicatie type 2

• Huur computerbediening type 1

• Huur computerbediening type 2

• Huur omgevingsbediening type 1

• Huur omgevingsbediening type 2

• Huur all-in type 1

• Huur all-in type 2

• Huur montage type 1

• Huur montage type 2

• Cumul
• Montage type 1 en 2 enkel voor all-in type 1 en 2

• All-in niet cumuleerbaar met communicatie 1 en 2, computer 1 en 2, omgevingsbediening 1 en 2

HUURPAKKETTEN SDA



HUURPAKKETTEN



• Vast maandelijks huurforfait, incl.
• Alle kosten die samengaan met de aflevering
• Testen, montage, indienststelling
• Helpdesk, onderhoud, herstelling
• Vereiste aanpassingen
• Terugname
• Reconditionering
• Verplaatsingskosten van de verstrekker

• Bedrag eerste maand hoger
• Hoge kost indienststelling in eerste maand

• Hulpmiddelenfiche
• Omschrijving pakket, doelgroep, cumulregels, …

HUURPAKKETTEN SDA



HUURPAKKETTEN COMMUNICATIE 1 EN 2: OMSCHRIJVING

communicatie
type1

Eenvoudige oplossing om zich uit te drukken met 
een synthetische stem. 

Handbediend en/of bediend via de 
rolstoelbesturing.

Mogelijke oplossingen in dit pakket zijn:
● smartphone of tablet gebruikt als 

communicatietoestel (incl. ondersteunende 
communicatie-app en stem)

● teksttoestel

Inbegrepen: 
● draagsysteem, montage op rolstoel en/of bed

250,00 53,44

communicatie 
type 2

Oplossing om zich uit te drukken met een 
synthetische stem. 

Voorzien van geïnstalleerde, uitgebreide 
communicatiesoftware (tekst of symbolen) 
waarmee men ook multimedia- en 
computerfuncties kan gebruiken.

Met dezelfde software zijn ook de huurpakketten 
‘all-in’ uitgerust.

Handbediend  en/of bediend via de 
rolstoelbesturing.

Mogelijke oplossingen in dit pakket zijn:
● tablet met geïnstalleerde, uitgebreide 

communicatiesoftware

Inbegrepen: 
● draagsysteem, montage op rolstoel, tafel en/of bed
● nodige aanpassingen om het toestel handbediend te 

gebruiken (schakelaars, afdekrooster, …)

Niet inbegrepen:
● hoofdbediening, oogbediening

500,00 125,24



HUURPAKKETTEN COMMUNICATIE 1 EN 2: DOELGROEPEN

communicatie
type1

Ernstige communicatieve beperking 
● die beschikken over de nodige cognitieve, communicatieve en taalvaardigheden om zinvol met 

het toestel te communiceren
● die niet kunnen beschikken over een smartphone of tablet waarop een gratis communicatie-app 

geïnstalleerd kan worden

Ernstige communicatieve beperking 
● die een te zwakke stem hebben om zich voldoende verstaanbaar te kunnen uitdrukken,
● die voldoende articulatievaardigheden hebben

communicatie 
type 2

Ernstige communicatieve beperking 
● die beschikken over de nodige cognitieve, communicatieve en taalvaardigheden om zinvol met 

het toestel te communiceren
● voor wie het huurpakket Communicatie type 1 niet adequaat is omdat

○ de persoon er nood aan heeft om tijdig te leren omgaan met communicatiesoftware, om  
later vlotter een all-in toestel te kunnen aanleren en inzetten

Ernstige communicatieve beperking 
● die beschikken over de nodige cognitieve-, communicatieve- en taalvaardigheden om zinvol met 

het toestel te communiceren
● voor wie het huurpakket communicatie type 1 niet adequaat is omdat

○ de persoon nood heeft aan een uitgebreide meeneembare communicatie-oplossing 
waarmee hij kan communiceren met symbolen



HUURPAKKETTEN COMPUTER OF TABLET GEBRUIKEN 1 EN 2: 
OMSCHRIJVING

computerbediening 
type 1

Oplossing om de computer handbediend, via 
spraak of via de rolstoelbesturing te besturen.

Mogelijke oplossingen in dit pakket zijn: 
● armondersteuning
● spraakinvoer
● software voor toetsenbord- en muisfuncties op 

scherm
● woordvoorspelling
● trackball, muispad

Niet inbegrepen
● muismodule in de rolstoelbesturing (is voorzien in het 

huurpakket elektronische rolstoel-VSB)

250,00 47,68

computerbediening 
type 2 

Oplossing om de computer via hoofd- of 
oogbewegingen te besturen.

Mogelijke oplossingen in dit pakket zijn: 
● hoofdmuis
● kliksoftware
● toetsenbord met laseraanwijzer
● oogbesturing om eigen tablet of pc te bedienen

Inbegrepen:
● montage op pc of tablet van de betrokkene

750,00 135,56



HUURPAKKETTEN COMPUTER OF TABLET GEBRUIKEN 1 EN 2: 
DOELGROEPEN

computerbediening type 1 Matig, ernstig of volledig functieverlies in beide bovenste ledematen
● die problemen ondervinden om de computer of de tablet te bedienen

computerbediening type 2 Matig, ernstig of volledig functieverlies in beide bovenste ledematen
● die problemen ondervinden om de computer of tablet te bedienen
● voor wie het huurpakket computerbediening type 1 niet adequaat is



HUURPAKKETTEN OMGEVINGSBEDIENING 1: OMSCHRIJVING

omgevingsbediening 
type 1

Aanvulling voor gebruikers van 
besturingssysteem met geïntegreerde 
omgevingsbediening – SDA / VSB 
(prestatiecodes 1700571, 1700615)

Bediening vanuit rolstoel en evt bed van 
● multimedia, gsm, smartphone-functies 
● bestaand noodoproepsysteem
● beloproep
● 2 stopcontacten
● lichtpunt in noodzakelijke ruimten 

(slaapkamer, leefruimte en gang)

Evt uitbreidbaar i.f.v. bediening automatische 
deuropener, elektrificatie rolluiken, parlofoon, … 
Als nood aan zelfstandige bediening van  
automatische deuropener of elektrificatie rolluik,  
moet toestel voorzien zijn van radiogolfzender.

Bedienbaar via aanraakscherm, schakelaars of 
rolstoelbesturing.

Dit pakket kan bestaan uit: 
● schakelaar en bijhorend statief om zender vanuit bed 

te bedienen
● statieven en houders voor zender aan bed
● statieven en houders voor smartphone op rolstoel 

Aangevuld met:
● bedienbaar maken van bestaand noodoproepsysteem 
● aangepaste draadloze bel
● afstandsbediende stopcontacten en/of lampen 

Niet inbegrepen
● programmatie van zender voor omgevingsbediening 

(inbegrepen in huurpakket ‘rolstoelbesturing met  
geïntegreerde zender voor omgevingsbediening’ van 
VSB)

● noodoproepsysteem

250,00 57,50



HUURPAKKETTEN OMGEVINGSBEDIENING 1: DOELGROEPEN

omgevingsbediening type 1 Matig, ernstig of volledig functieverlies in beide bovenste ledematen 
● die de standaardbediening (knoppen of afstandsbediening) van toestellen niet kunnen bereiken of bedienen 
● die beschikken over een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening – doelgroep SDA van de 

VSB (prestatiecodes 1700571 en 1700615)



HUURPAKKETTEN OMGEVINGSBEDIENING 2: OMSCHRIJVING

omgevingsbediening 
type 2

Oplossing om een smartphone en toestellen in 
de omgeving te bedienen

Bediening vanuit bed en/of vanuit de rolstoel 
van: 

● multimedia, gsm, smartphone-functies 
● bestaand noodoproepsysteem
● beloproep
● 2 stopcontacten
● lichtpunt in noodzakelijke ruimten 

(slaapkamer, leefruimte en gang)

Evt uitbreidbaar i.f.v. bediening automatische 
deuropener, elektrificatie rolluiken, parlofoon, … 
Als nood aan zelfstandige bediening van  
automatische deuropener of elektrificatie rolluik,  
moet toestel voorzien zijn van radiogolfzender.

Bedienbaar via aanraakscherm,  schakelaars of 
rolstoelbesturing.

Dit pakket kan bestaan uit: 
● een stand-alone zender 
● schakelaars en bijhorende statief op rolstoel en bed
● statieven en houder voor zender op rolstoel en bed 
● statieven en houder voor smartphone op rolstoel en 

bed 

Aangevuld met:
● bedienbaar maken van bestaand 

noodoproepsysteem 
● aangepaste draadloze bel
● afstandsbediende stopcontacten en/of lampen

Niet inbegrepen: 
● noodoproepsysteem

790,65 185,86



HUURPAKKETTEN OMGEVINGSBEDIENING 2: DOELGROEPEN

omgevingsbediening type 2 Matig, ernstig of volledig functieverlies in beide bovenste ledematen 
● die de standaardbediening (knoppen of afstandsbediening) van toestellen niet kunnen bereiken of bedienen
● en voor wie het huurpakket Omgevingsbediening type 1 niet adequaat is omdat 

○ ze niet beschikken over een besturingssysteem met een geïntegreerde omgevingsbediening 
afneembaar (VSB-prestatiecode 1700571)

Matig, ernstig of volledig functieverlies in beide bovenste ledematen
● die de standaardbediening (knoppen of afstandsbediening) van toestellen niet kunnen bereiken of bedienen 
● voor wie het huurpakket Omgevingsbediening type 1 niet adequaat is omdat 

○ ze er de gewenste toestellen niet mee kunnen bedienen
○ en niet over voldoende functie beschikken om een rolstoel met een besturingssysteem met een 

geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar (VSB-prestatiecode 1700615) te bedienen



HUURPAKKETTEN ALL IN 1 EN 2: OMSCHRIJVING

all in 
type 1

Geïntegreerde oplossing om zich uit te drukken 
met  synthetische stem en om toestellen in de 
omgeving en/of computer te bedienen. 

Voorzien van geïnstalleerde, uitgebreide 
communicatiesoftware (tekst of symbolen) 
waarmee men ook multimedia- en 
computerfuncties kan gebruiken.

Bedienbaar via aanraakscherm, schakelaars of 
rolstoelbesturing.

Mogelijke oplossingen in dit pakket zijn uitgebreide 
dynamische communicatietoestellen, aangevuld met 
omgevingsbediening

Inbegrepen:
● schakelaars en bijhorende statieven op rolstoel en 

bed
● aangepaste draadloze bel
● afstandsbediende stopcontacten en lampen 

Niet inbegrepen: 
● montage communicatietoestel, noodoproepsysteem

1.287,94 506,72

all in 
type 2

Geïntegreerde oplossing om zich uit te drukken 
met  synthetische stem en om toestellen in de 
omgeving en/of computer te bedienen. 

Voorzien van geïnstalleerde, uitgebreide 
communicatiesoftware (tekst of symbolen) 
waarmee men ook multimedia- en 
computerfuncties kan gebruiken.

Bedienbaar via hoofd- of oogbewegingen. 

Mogelijke oplossingen in dit pakket zijn uitgebreide 
dynamische communicatietoestellen met oogbediening, 
hoofdmuis of toetsenbord + laseraanwijzer, aangevuld met 
omgevingsbediening

Inbegrepen:
● oog- of hoofdbedieningsmodule
● aangepaste draadloze bel
● afstandsbediende stopcontacten en lampen

Niet inbegrepen: 
● montage communicatietoestel, noodoproepsysteem

1.810,85 595,48



HUURPAKKETTEN ALL IN 1 EN 2: DOELGROEPEN

all in 
type 1

Ernstige communicatieve beperking en matig, ernstig of volledig functieverlies in beide bovenste 
ledematen

● die beschikken over de nodige cognitieve, communicatieve en taalvaardigheden om zinvol met 
het toestel te communiceren

● die problemen ondervinden om de computer of de standaardbediening (knoppen of 
afstandsbediening) van toestellen te bereiken of bedienen

all in 
type 2

Ernstige communicatieve beperking en ernstig of volledig functieverlies in beide bovenste ledematen 
● die beschikken over de nodige cognitieve, communicatieve en taalvaardigheden om zinvol met 

het toestel te communiceren
● die problemen ondervinden om de computer of de standaardbediening (knoppen of 

afstandsbediening) van toestellen te bereiken of bedienen
● voor wie het huurpakket all-in type 1 geen adequate oplossing is



HUURPAKKETTEN MONTAGE 1 EN 2: OMSCHRIJVING

montage type 1: Statieven en houders om een ‘all-in toestel’ te 
gebruiken 

● aan tafel 
● en/of aan bed of zetel 
● en/of op de rolstoel. 

Het rolstoelstatief is mechanisch wegzwenkbaar.

Mogelijke oplossingen in dit pakket zijn 
● tafelstatief
● al dan niet verrijdbaar bedstatief
● mechanisch wegzwenkbaar rolstoelstatief

71,60 71,60

montage type 2: Statieven en houders om een ‘all-in toestel’ te 
gebruiken

● aan tafel 
● en/of aan bed of zetel 
● en/of op de rolstoel. 

Het rolstoelstatief is elektrisch wegzwenkbaar.

Mogelijke oplossingen in dit pakket zijn
● tafelstatief
● al dan niet verrijdbaar bedstatief
● elektrisch wegzwenkbaar rolstoelstatief

173,05 173,05



HUURPAKKETTEN MONTAGE 1 EN 2: DOELGROEPEN

montage type 1: Ernstige communicatieve beperking en ernstig of volledig functieverlies in beide bovenste ledematen
● die behoren tot de doelgroep voor een huurpakket all-in type 1 of 2.

montage type 2: Ernstige communicatieve beperking en ernstig of volledig functieverlies in beide bovenste ledematen
● die behoren tot de doelgroep voor een huurpakket all-in type 1 of 2 
● waarvoor het huurpakket montage type 1 geen adequate oplossing is.



• Als geen enkel huurpakket voldoet
• Aanvraag alternatieve oplossing met zeer grondig motivatie
• Enkel als de functionele beperkingen én de noodzakelijke individuele technische 

oplossing uitzonderlijk zijn
• Aantonen waarom de huurpakketten niet voldoen

• Tegemoetkoming BBC
• Huur
• Aankoop

HUURPAKKETTEN SDA: BBC



• Geen tegemoetkoming aankoop communicatie, computer-, omgevingsbediening
• M.a.w. geen tegemoetkoming bij aankoop van hulpmiddel uit

• Alle rubrieken AVS
• Alle rubrieken ABL of VBL, communicatie 
• Rubrieken VBL, omgevingsbedieningsapparatuur, zenders en aanvullingen bij zenders 
• Rubrieken VBL, omgevingsbedieningsapparatuur, ontvangers en andere randapparatuur

• Aanpassing bediening noodoproep, beloproep, stopcontacten
• Aanpassing verlichting in noodzakelijke ruimten

HUURPAKKETTEN SDA: COMBINATIE MET KOOPHULPMIDDELEN



• Aanvullende hulpmiddelen (vb aangepaste parlofoon, verzorgingsbed, oprijgoot)
• Aanvraag volgens de procedure van tegemoetkoming in de aankoop
• Kan via elk gMDT hulpmiddelen
• Erkenning als PMH via aanvraag huur is geldig voor aankoopprocedure

HUURPAKKETTEN SDA: COMBINATIE MET KOOPHULPMIDDELEN



gMDT SDA



gMDT SDA: ERKENNING

• Erkenning gMDT SDA
• Alle gRAT VSB 

• Van rechtswege bijkomende erkenning als gMDT SDA

• Om erkend te blijven
• Basisopleiding volgen (vandaag)
• Deelnemen aan intervisiemomenten (max 2X per jaar)
• Geen afspraken hebben met verstrekker of onderneming waarvoor hij werkt of 

waarmee hij samenwerkt, die de vrije keuze van de verstrekker van hulpmiddelen 
in het gedrang kunnen brengen



• PMH met SDA informeren over huurprocedure
• Noodzakelijke hulpmiddelen en huurpakketten adviseren

• Oordelen over noodzaak aan communicatie, computer-, omgevingsbediening
• Functionele vraag vertalen naar meest aangewezen huurpakketten conform de 

hulpmiddelenfiches
• Motiveren waarom oplossingen uit huurpakketten niet voldoen en andere oplossing 

voorstellen

• Uitleggen hoe hulpmiddelen kunnen verkregen worden
• Lijst met alle mogelijke verstrekkers bezorgen

• Informeren over mogelijke verschillen binnen huurpakketten bij verschillende 
verstrekkers

gMDT SDA: OPDRACHT



• Aanvraag aan VAPH bezorgen binnen MAX 20 werkdagen na aanmelding
• RAR invullen voor de geïndiceerde oplossing
• Aanvraag indienen bij VAPH

• Voor meerderjarigen rechtstreeks aan VAPH via Helios
• Voor minderjarigen zonder typemodule IMB via toegangspoort naar VAPH

• Melding Helios aanvraag huurpakketten SDA aan PK VAPH
• E-mail, telefoon ... 

• Termijn 20 werkdagen
• Tussen (telefonische) aanmelding pmh i.f.v. huur SDA  en aflevering RAR
• Opgeschort als team moet wachten op bijkomende externe info

• Bijv. medisch verslag van eigen behandelende neuroloog

• Aanvraag aanpassen (Helios en RAR) in overleg met verstrekker
• Als verstrekker bij eerste bezoek vaststelt dat geïndiceerde oplossing niet (meer) voldoet

gMDT SDA: OPDRACHT



• Kopie van RAR 
• Bewaren
• Kopie meegeven met aanvrager (moet nog niet door  aanvrager getekend zijn)

• PMH kan daarmee naar verdeler om huurpakketten te krijgen

• gMDT kan bijkomende info opvragen bij
• Aanvrager
• Verstrekker waartoe de aanvrager zich al heeft gewend
• Behandelende arts of therapeut (met toestemming van aanvrager)
• Ander multidisciplinair team
• VAPH

gMDT SDA: OPDRACHT



• Vergoeding
• Zelfde als voor opmaak adviesrapport (Module D)
• Andere vergoeding of beloning voor prestaties i.f.v. aanvraag VAPH is niet toegestaan

• Controle
• Idem gMDT hulpmiddelen (Artikel 27 van het besluit van 24 juli 1991)

gMDT SDA: VERGOEDING EN CONTROLE



AANVRAAG



• Aanvraag
• Aanvraagdocument “Hulpmiddelen en Aanpassingen”

• Bij voorkeur door gMDT SDA, mag ook door PMH

• Helios Module D
• Aanduiden huurpakketten volstaat

• Globaal beeld, motivatie in motivatieverslag, … beperkt ingevuld
• Testverslag, huisbezoek, … niet vereist

• RAR als bijlage bij adviesrapport
• Luik A, B, C, F en G volledig en correct ingevuld

• Module A niet nodig (automatische erkenning handicap)

AANVRAAG HUUR SDA: NODIGE DOCUMENTEN



VERHUUR



HULPMIDDEL HUREN

• Erkende verhuurder
• Levering ter plaatse

• binnen MAX 20 werkdagen na aanmelding
• Installatie, indienststelling, ...
• Instructies aan PMH met SDA en begeleider(s)

• Huurovereenkomst (Model VAPH)
• Tussen PMH met SDA en erkende leverancier

• Facturatie aan VAPH
• Waarborg mogelijk



RAR



AANVRAAG HUUR SDA: RAR

• Luik A
• Identificatie gebruiker

• Luik B
• Identificatie van het gMDT SDA

• Luik C
• Diagnose en huidige medische situatie van de gebruiker

• Luik D en E
• Aanvraag mobiliteitshulpmiddel

• Luik F
• Aanvraag VAPH huurpakketten of BBC hulpmiddelen

• Luik G
• Aflevering en ondertekening 



AANVRAAG HUUR SDA: RAR Luik A Identificatie gebruiker



AANVRAAG HUUR SDA: RAR Luik B Identificatie van het gMDT SDA



AANVRAAG HUUR SDA: RAR Luik C Medische situatie



AANVRAAG HUUR SDA: RAR Luik C Medische situatie



AANVRAAG HUUR SDA: RAR Luik D en E

• Delen specifiek voor aanvraag mobiliteitshulpmiddel



AANVRAAG HUUR SDA: RAR Luik F Aanvraag VAPH huur SDA 



AANVRAAG HUUR SDA: RAR Luik F Aanvraag VAPH huur SDA 



AANVRAAG HUUR SDA: RAR Luik F Aanvraag VAPH huur SDA 



AANVRAAG HUUR SDA: RAR Luik F Aanvraag VAPH huur SDA 



AANVRAAG HUUR SDA: RAR Luik F Aanvraag VAPH huur SDA 



AANVRAAG HUUR SDA: RAR Luik G Aflevering en ondertekening

Vanaf die datum mag de betrokkene beginnen huren



AANVRAAG HUUR SDA: RAR Luik G Aflevering en ondertekening

Nagaan of de betrokkene effectief aan de 
leeftijds- en verblijfsvoorwaarden voldoet 



HELIOS



HELIOS: GLOBAAL BEELD



HELIOS: EXTRA PROFIEL IJH

Niet van toepassing -> niet invullen of 
aanpassen



HELIOS: MOTIVATIEVERSLAGEN



HELIOS: MOTIVATIEVERSLAGEN

Datum RAR



HELIOS: MOTIVATIEVERSLAGEN



HELIOS: MOTIVATIEVERSLAGEN



HELIOS: MOTIVATIEVERSLAGEN



HELIOS: MOTIVATIEVERSLAGEN



HELIOS: MOTIVATIEVERSLAGEN



HELIOS: MOTIVATIEVERSLAGEN



HELIOS: MOTIVATIEVERSLAGEN



HELIOS: TESTVERSLAG & HUISBEZOEK



HELIOS: BIJLAGE



HELIOS: EXTRA INFORMATIE



HELIOS: SCHULDVORDERING



HELIOS: AKKOORD KLANT



HELIOS

• Identificatiegegevens
• Gegevens verslag
• Globaal beeld 

• Ongewijzigd → nee
• Toelichting →  SDA huur, zie bijgevoegd RAR

• Extra profiel (IJH) → nooit in te vullen



HELIOS

• Motivatieverslagen
• Aanvraagdatum: datum RAR
• Probleemactiviteit: communiceren, computer bedienen, omgeving bedienen
• Probleemstelling → zie bijgevoegd RAR
• Aangevraagde oplossing → zie bijgevoegd RAR 
• Aangevraagde hulpmiddelen - toevoegen hulpmiddelen: referterubrieken selecteren
• Doelgroepen: doelgroep selecteren
• Gebruik thuis of bij zorgaanbieder: kiezen
• Niet gekozen alternatieven → nvt
• Motivering ZUZ → nvt



HELIOS

• Huisbezoek & Testverslagen: nee, reden: niet nodig
• Bijlagen: RAR
• Extra: -
• Schuldvordering: ja
• Akkoord klant: ja



BIJ PROBLEMEN OF VRAGEN

 Veel gestelde vragen over huurpakketten SDA

https://docs.google.com/document/d/1L4gsRTvyTV07u6v2HkuWO3-1Hkp2FyGEBj6JMfq47nA/edit#heading=h.ipw8azs0rhvv


BIJ PROBLEMEN OF VRAGEN

Hadewych Lagrou
02 249 32 49
Hadewych.Lagrou@vaph.be

KOC
02 249 34 44
KOC@vaph.be

Marc Wouters
02 249 34 23
Marc.Wouters@vaph.be

mailto:Hadewych.Lagrou@vaph.be
mailto:Hadewych.Lagrou@vaph.be
mailto:Marc.wouters@vaph.be


VRAGEN



VERHUURDERS



VERHUURDERS SDA: ERKENNING

• Erkenning verhuurder VAPH huurhulpmiddelen SDA
• Alle verstrekkers VSB SDA 

• Van rechtswege bijkomende erkenning als verhuurder VAPH huurhulpmiddelen SDA

• Om erkend te blijven
1. op elk moment over voldoende hulpmiddelen, onderdelen, aanpassingen, installaties 

en gereedschap beschikken i.f.v. verhuur, aanpassingen, onderhoud, kleine 
herstellingen

2. hulpmiddelen hygiënisch en technisch in orde afleveren
3. huurovereenkomst afsluiten en gebruik maken van modelhuurovereenkomst
4. hulpmiddelen afleveren conform indicatiestelling RAR en deze hulpmiddelen 

aanpassen i.f.v. individuele behoeften en functionele mogelijkheden van pmh SDA



VERHUURDERS SDA: ERKENNING

5. huurpakketten afleveren conform de hulpmiddelenfiche die van toepassing is voor 
het huurpakket

6. binnen geïndiceerde huurpakket meest adequate oplossing die voldoet aan de 
functionele noden van de betrokken pmh SDA afleveren

7. hulpmiddelen herstellen of vervangen binnen vijf werkdagen na melding probleem
8. als functionele mogelijkheden van de pmh SDA wijzigen, hulpmiddelen aanpassen of 

vervangen, die zijn voorzien in het huurpakket binnen twintig werkdagen na vraag



VERHUURDERS SDA: ERKENNING

9. Aan pmh SDA alle aanwijzingen over het gebruik van de hulpmiddelen verstrekken:
a. Gebruik hulpmiddelen is voldoende gedemonstreerd aan pmh SDA (en begeleiders) om  

correct gebruik te garanderen; 
b. Dagelijks gebruiksklaar maken en verplaatsen van hulpmiddel tussen bed of zetel en 

rolstoel is voldoende gedemonstreerd aan pmh SDA (en begeleiders) om correct gebruik 
te garanderen; 

c. Alle nodige afspraken zijn gemaakt met pmh SDA (en begeleiders) om een blijvend correct 
gebruik te garanderen

10. Als gepaste hulpmiddelen niet kunnen afgeleverd worden of continuïteit service niet 
kan gegarandeerd worden, aanvrager schriftelijk verwittigen en binnen vijf 
werkdagen een andere verstrekker aanduiden die zich daarvoor wel engageert 



VERHUURDERS SDA: ERKENNING

11. Ophaling en reconditionering uitvoeren
12. Beschikken over helpdesk tijdens kantooruren
13. Voorzorgen nemen om hulpmiddel te kunnen beveiligen tegen diefstal
14. Beschikken over registratiesysteem waarin per hulpmiddel navolgende gegevens  

worden bijgehouden gedurende minimaal tien jaar
a. serienummer
b. productiedatum
c. identificatie gebruiker
d. datum waarop aanvrager zich heeft aangemeld
e. huurovereenkomst
f. begin- en einddatum gebruik door bepaalde persoon met SDA

g. datum melding defect, aard defect, herstel- of vervangkosten, datum  uitvoering herstelling of 
aflevering vervanghulpmiddel

h. datum melding nood aan aanpassingen en datum realisatie aanpassingen
i. datum waarop hulpmiddelen uit verhuursysteem worden gehaald



VERHUURDERS SDA: ERKENNING

15. geen extra vergoeding aanrekenen aan aanvrager voor kosten binnen huurforfait 
16. hulpmiddelen afleveren binnen 20 werkdagen na aanmelding



VERHUURDERS SDA: OPDRACHT

• Als pmh beschikt over RAR met geïndiceerde oplossing en goedkeuring VAPH
• Leveren geïndiceerde oplossing binnen MAX 20 werkdagen na aanmelding
• Opmaken huurovereenkomst met huurder

• Bij vaststelling dat geïndiceerde pakketten niet voldoen voor aflevering
• Contact opnemen met gMDT SDA
• gMDT SDA kan in overleg met verstrekker indicatiestelling bijsturen

• gMDT SDA bespreekt bijsturing met aanvrager
• gMDT SDA bezorgt aangepast adviesrapport aan VAPH



VERHUURDERS SDA: OPDRACHT

• Huurovereenkomst aan VAPH bezorgen samen met eerste factuur
• Facturen per pmh op maandbasis aan VAPH bezorgen

• Per post of per mail (PDF)

• Factuur bevat volgende elementen
• Naam en bedrag van toegewezen huurforfait of BBC beslissing (datum beslissing)

• Referentienummer van overeenkomstige huurovereenkomst 

• Maand waarop gefactureerde huurforfait betrekking heeft

• Naam, voornaam, adres, VAPH-nummer van huurder (Pmh)

• Factuurdatum 

• Medewerking bij controle 
• Geregistreerde gegevens en andere stukken i.v.m verhuur ter beschikking stellen



VERHUURDERS SDA: HUUROVEREENKOMST

• Modelhuurovereenkomst
• 1 huurovereenkomst per huurpakket



VERHUURDERS SDA: BETALING

• Maand waarop het gefactureerde huurforfait betrekking heeft
• Start factureren huur

• Aflevering tussen 1e t.e.m. 15e van die maand

• Vanaf maand van aflevering

• Aflevering na 15e van die maand

• Vanaf maand volgend op maand van aflevering 
(datum aflevering = datum ondertekening huurovereenkomst)

• Einde factureren huur
• Beëindiging tussen 1e en 15e van maand

• T.e.m. maand voorafgaand aan maand waarin huurovereenkomst eindigt

• Beëindiging na 15e van de maand
• Maand waarin huurovereenkomst eindigt



VERHUURDERS SDA: BETALING 

• Factuur bij overlijden voor aflevering
• Factuur ter compensatie van gemaakte en bewezen administratieve kosten 

• Max 50% v/h bedrag voor eerste maand v/h desbetreffende huurforfait



VERHUURDERS SDA: CONTROLE

• Controle op voorwaarden art 17 besluit SDA door Zorginspectie en VAPH
• Als in 1 kalenderjaar bij meerdere huurovereenkomsten voorwaarden niet vervuld

• Agentschap bezorgt info over niet gerespecteerde voorwaarden

• Als daarna bij meerdere huurovereenkomsten voorwaarden niet vervuld
• Aangetekende brief vaststellingen + vraag naar remediëringsplan

• Remediëringsplan niet tijdig ingediend of binnen 2 jaar bij meerdere 
huurovereenkomsten voorwaarden niet vervuld

• Aangetekende brief + administratieve geldboete

• Binnen 2 jaar bij meerdere huurovereenkomsten voorwaarden niet vervuld
• Aangetekende brief  voornemen schorsing of intrekking machtiging (1-6 md)
• Bezwaarschrift mogelijk

• Als niet voldaan aan art 17 derde lid (geen afspraken met gMDT SDA)
• Onmiddellijk geldboete of voornemen schorsing of intrekking machtiging


