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EIGEN AUTO t.o.v. ALTERNATIEVEN
●

De auto
○
○
○
○

eigen auto
auto delen project “AVIRA”
auto delen “Cambio”
huren van een auto

●

Diensten aangepast vervoer

●

Openbaar vervoer
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ADVISEREN

BASISCONCEPT

Persoon

Oplossing
Activiteiten

Situatie/Omgeving

Samen met de betrokkene én met de volle erkenning van zijn
ervaringsdeskundigheid
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ADVISEREN

PROBLEEMSTELLING

• Basisconcept
Persoon met een handicap of zijn omgeving vraagt een oplossing om een activiteit uit te voeren
in een bepaalde situatie/omgeving
• Persoon analyseren
• iedereen is uniek
• Activiteit analyseren
• iedereen voert activiteiten op zijn manier uit
• Situatie en omgeving analyseren
• iedereen voert activiteiten uit in andere omgevingen

Analyse leidt tot functionele, technische en financiële eisen die je stelt aan de
oplossing: eisenlijstje
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ADVISEREN

STAPPENPLAN
● Stappenplan adviseren
●

Probleemanalyse
●
●
●

●

Stap 1: Globaal beeld
Stap 2: Alle activiteiten inventariseren en daaruit de probleemactiviteit(en) selecteren
Stap 3: Per probleemactiviteit: analyse activiteit, persoon en situatie/omgeving
● Eisenlijstje

Zoeken naar oplossingen
●
●

Stap 4: Soort hulpmiddel/aanpassing kiezen
Stap 5: Type hulpmiddel/aanpassing kiezen
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ADVISEREN
IN KAART BRENGEN VAN DE PROBLEEMACTIVITEIT
Overzicht van de verplaatsingen
● Afstanden die doorgaans te voet worden afgelegd, omschrijven we als: ‘verplaatsingen op korte afstand’.
Deze verplaatsingen gebeuren binnenshuis of in de directe woon- en leefomgeving.
Hoe verplaatst betrokkene zich binnenshuis: zonder hulpmiddelen? met loophulpmiddelen, met rolstoel: manueel of
elektrisch
Ondervindt betrokkene hierbij problemen? Zo ja, Welke?
●

Afstanden die doorgaans met de fiets worden afgelegd, omschrijven we als: ‘verplaatsingen op middellange afstand’. Dit zijn
o.a. de verplaatsingen naar het werk, naar de winkel, naar school, …
Hoe verplaatst betrokkene zich op vandaag over deze afstanden?
Beschikt betrokkene reeds over hulpmiddelen (elektrische rolstoel, scooter, aankoppelwiel met handtrappers al dan niet
elektrisch aangedreven, elektrische hoepelondersteuning, elektrisch aankoppel- / trekeenheid, hulpmotor voor begeleider,
andere…?) Zo ja, welke, voldoen deze nog aan de eisen? Graag toelichting.

●

Afstanden die doorgaans met de auto, het openbaar vervoer, … worden afgelegd, omschrijven we als ‘verplaatsingen op lange
afstand’.
Hoe verplaatst betrokkene zich voor deze afstanden?
Bij gebruik van de auto: rijdt betrokkene zelf of wordt deze vervoerd met de auto?
Welke hulpmiddelen worden meegenomen en op welke wijze? Ondervindt betrokkene hierbij problemen? Zo ja, welke?
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ADVISEREN

BASISCONCEPT ADVISEREN

● Basisconcept

● Adviseren in het kader van een tegemoetkoming bij het VAPH

● VAPH kan enkel bijstand toekennen als de noodzaak, de gebruiksfrequentie, de werkzaamheid en de doelmatigheid
en de meerkost van de bijstand in functie zijn van de handicap, en in verhouding staan tot het bedrag van de
gevraagde bijstand

● Betrokkene stelt soms bijzondere wensen qua mogelijkheden van de hulpmiddelen of uitvoering van aanpassingen
● Wensen van de betrokkene kunnen meegenomen worden, maar niet altijd kan de meest geavanceerde optie
of kunnen alle ideeën van betrokkene als meest adequate oplossing geadviseerd worden

● Betrokkene heeft de vrijheid te kiezen voor een oplossing met ‘nice to haves‘. De extra kosten hiervoor moet
hij zelf dragen
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AANPASSINGEN

KEUZE VAN DE AUTO: MAINSTREAM PRODUCTEN
Wat biedt de constructeur van de auto… schuifdeur, kofferklepopener, aangepaste parkeerrem, sleutelloos
starten….
Afhankelijk van type auto: standaard inbegrepen of een optie
Meerkost: geen of beperkt
Geen onnodige verbouwingen
Verantwoordelijkheid bij de werken
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AANPASSINGEN

KEUZE VAN DE AUTO: MAINSTREAM PRODUCTEN
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AANPASSINGEN
KEUZE VAN DE AUTO

https://www.mercedes-benz.be/nl_BE/passengercars/buy/driving-aids.pi.html/buy/driving-aids/driving-aids-contentgallery/hand-operation
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ADVISEREN

BASISCONCEPT ADVISEREN

● Basisconcept
● Alternatieven afwegen en de meest adequate oplossing kiezen met de beste prijskwaliteitverhouding
● Best voldoet aan de eisen
● Functionele en technische eisen = kan de persoon de activiteit uitvoeren in de gewenste omgeving?
● Financiële eisen = kan de persoon de oplossing financieren?
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ADVISEREN

GOEDKOOPST ADEQUATE OPLOSSING
Technische fiche
CARA

Motivatie

Refertelijst
VAPH

Referte
bedragen

Offerte Goossens

€

Offerte Trapmann

Automatische
schakeling

Code CARA 10.02

Automatische
transmissie

779,43

Elektronisch bediende
schakeling

Code CARA 10.03

Andere
noodzakelijke
aanpassingen

1408,86

plaatsen en leveren aangepaste
versnellingsbakmodule. Elektrische motor
met 4 drukknoppen

Rempedaal bediening
li-voet

Code CARA 20.03

Gas en rem aan
of op stuur

1672,67

Aanpassen rempedaal bediening li-voet

Aang. Stuurinrichting
2wegs joystick li

Code CARA 40.10 + 90.03

Gas en rem aan
of op stuur

reeds toegekend

aang. Stuurinrichting joysticksysteem

2450
0

Aangepaste vloer

Aanpassen van de vloer

Noodzakelijke
aanpassingen
koetswerk

4227,72
(beperken tot de
kost van de
vloer)

verhoogde vloer op maat: positie tov
pedalen

900

Vloerverhoging om juiste
voetpositie tov pedalen

910

Aangepaste
parkeerrem

Geen code CARA, geen
motivatie

Negatief

Plaatsen aangepaste parkeerrem

1650

Aangepaste parkeerrem:
afstandsbediening

1695

Openen van de deuren

Toegang tot de auto

Andere
noodzakelijke
aanpassingen

Afstandsbediening achterklep

Aangepaste armsteun

Geen code CARA die verwijst
naar deze aanpassing, keuze
van de gebruiker

Negatief

Armsteun op maat extra ondersteuning

2800

400

930

1150

Aangepaste bediening van de
versnellingsbak

Rempedaal li-voet

aang. Stuurinrichting
bediening 1 hand links

afstandsbediening

Armsteun op maat links

€

BBC

3280

ZUZ

360

24200

650

ZUZ

ZUZ

1020
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AANPASSINGEN
KEUZE VAN DE AUTOAANPASSER
Elk voertuig dat op de openbare weg rijdt, moet in orde zijn met de Europese wetgeving.
Voor elke verbouwing van een voertuig moet een goedkeuring worden aangevraagd en na de verbouwing moet het voertuig technisch gekeurd of
gehomologeerd worden.
Een goedkeuring aanvragen
Om een voertuig aan te passen, moet een goedkeuring aangevraagd worden. De procedure om die goedkeuring aan te vragen is verschillend voor
particulieren, niet-erkende COP- fabrikanten en erkende COP- fabrikanten. Op de website van de Vlaamse overheid vindt u meer informatie over
de te volgen procedure.
Een goedkeuring is niet nodig als de aanpassingen geen invloed hebben op de constructie van het voertuig en geen invloed hebben tijdens het
rijden. Dat is bijvoorbeeld zo voor kofferbakliften. De volledige lijst met voertuigaanpassingen zonder goedkeuring vindt u op de website van de
Vlaamse overheid.
Uw voertuig laten aanpassen
Een voertuig mag enkel aangepast worden door een COP- erkende fabrikant. COP staat voor ‘conformity of production’. Via
www.homologation.be/nl/cop vindt u de verschillende COP-erkende fabrikanten per provincie. Als u klikt op de naam van de fabrikant, ziet u
welke voertuigaanpassingen hij uitvoert.
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AANPASSINGEN
KEUZE VAN DE AUTOAANPASSER
Homologatie
´Homologatie´ betekent hetzelfde als goedkeuring of certificaat. Een goedkeuringsinstantie onderzoekt of alle verbouwingen uitgevoerd worden
met Europees goedgekeurde systemen en onderdelen en of ze geplaatst worden volgens de regels van de kunst. Als dat zo is, levert de instantie
een gelijkvormigheidsattest af. In Vlaanderen is die instantie de cel Homologatie van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
Homologatieprocedure van voertuigen omgebouwd in een andere Europese lidstaat:
Als u een voertuig wilt laten ombouwen in een andere Europese lidstaat, houd er dan rekening mee dat in die lidstaat andere nationale regels
kunnen gelden dan in België.
In België is er ALTIJD een akkoord tot ombouw nodig van de basisconstructeur van het voertuig of van een erkende mandataris van het merk.
Als een niet-erkende COP-fabrikant in een andere Europese lidstaat het voertuig ombouwt, dan moet dat voertuig gecontroleerd worden door een
erkende technische dienst categorie A (laatste fase).
Als er door de verbouwingen deelgoedkeuringen vereist zijn die niet kunnen toegevoegd worden aan het homologatiedossier, kan het voertuig
niet goedgekeurd worden en kan er geen goedkeuringscertificaat bekomen worden.
Het voertuig moet ten allen tijden voldoen aan het KB van 15 maart 1968 of aan de kaderrichtlijn 2007/46, afhankelijk van de 1e indienstelling van
het voertuig.
Meer info over de erkende technische diensten in België vindt u op de website van de Vlaamse overheid.
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AANPASSINGEN
KEUZE VAN DE AUTO

Personen met een handicap hebben onder bepaalde voorwaarden recht op belastingvoordelen op het vlak van btw, belasting op de
inverkeerstelling en verkeersbelasting. Meer informatie daarover vindt u op
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/gehandicapte_autogebruikers/.
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AANPASSINGEN

HULPMIDDELENFICHES

●
●
●
●
●
●

Omschrijving van het hulpmiddel
Doelgroep (en)
Refertebedrag
Refertetermijn
Aanvullende fiches
Cumul
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AANPASSINGEN
AANPASSINGEN
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ZICH VERPLAATSEN MET DE AUTO
BEPALEN VAN DE ACTIVITEIT
• Zelf rijden met de wagen.
• Besturen van de wagen van op een autozetel.
• Besturen van een wagen vanuit de rolwagen.
• Meerijden met de wagen.
• Meerijden van op een autozetel.
• Meerijden in de wagen vanuit de rolwagen.
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HET ZELF RIJDEN
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HET ZELF RIJDEN: NOODZAAK

We opteren voor de zelfstandigheid van de gebruiker:
deze wil en kan zelf rijden: de meest adequate oplossing
Aandachtspunten:
enerzijds het rijden
anderzijds het meenemen van een mobiliteitshulpmiddel
activiteit volledig zelfstandig kunnen uitvoeren
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CARA

25

HET ZELF RIJDEN: VOORWAARDEN

●

Attest van CARA
Aanvullende rijlessen om een rijbewijs te behouden of te behalen
Voldoen aan de voorgeschreven codes op het attest

●

Aangepast rijbewijs
Voldoen aan de voorgeschreven codes op het rijbewijs
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HET ZELF RIJDEN: CODES CARA
10.

Aangepaste versnellingsbak
10.02
10.04

15.

Automatische keuze van de versnelling
Aangepaste bediening van de versnellingsbak

Aangepaste koppeling
15.01
15.02
15.03
15.04

20.

Aangepast koppelingspedaal
Handmatig bediende koppeling
Automatische koppeling
Maatregel om blokkering of activering van het koppelingspedaal te voorkomen

Aangepaste remsystemen
20.01
20.03
20.04
20.05
20.06
20.07
20.09
20.12
20.13
20.14

Aangepast rempedaal
Rempedaal geschikt voor bediening met linkervoet
Schuifrempedaal
Kantelbaar rempedaal
Handbediende rem
Remmen met een maximale bedieningskracht van …N (vb: 20.07 (300N))
Aangepaste parkeerrem
Maatregel om blokkering of activering van het rempedaal te voorkomen
Knierem
Rembediening ondersteund door externe kracht
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HET ZELF RIJDEN: CODES CARA
25.

Aangepast acceleratiesysteem
25.01
25.03
25.04
25.05
25.06
25.08
25.09

31.

Aangepast gaspedaal
Kantelbaar gaspedaal
Handmatig gas geven
Gas geven met knie
Gas geven ondersteund door externe kracht
Gaspedaal aan linkerkant
Maatregel om blokkering of activering van gaspedaal te voorkomen

Aangepaste pedalen en pedaalbescherming
31.01
31.02
31.03
31.04

Extra parallelpedalen
Pedalen op (nagenoeg) gelijke hoogte
Maatregel om blokkering of bediening van gas- en rempedalen te voorkomen als de pedalen niet met de voet worden bediend
Vloerverhoging
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HET ZELF RIJDEN: CODES CARA
32.

Gecombineerde bedrijfsrem- en acceleratiesystemen
32.01
32.02

33.

Gecombineerde bedrijfsrem-, acceleratie- en besturingssystemen
33.01
33.02

35.

Gecombineerd, met één hand bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem
Gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem

Gecombineerd acceleratie-, bedrijfsrem- en besturingssysteem bediend door externe kracht met één hand
Gecombineerd acceleratie-, bedrijfsrem- en besturingssysteem bediend door externe kracht met twee handen

Aangepaste bedieningsorganen (verlichting, ruitenwisser, ruitensproeier, claxon, richtingaanwijzers, enz.)
35.02
35.03
35.04
35.05

Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur los te laten
Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur met de linkerhand los te laten
Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur met de rechterhand los te laten
Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur en de acceleratie- en remmechanismen los te laten
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HET ZELF RIJDEN: CODES CARA
40.

Aangepaste stuurinrichting
40.01
40.05
40.06
40.09
40.11
40.14
40.15

Stuurinrichting met maximale bedieningskracht van … N (vb: “40.01 (140N)”)
Aangepast stuurwiel (groter en/of dikker stuurwiel, kleinere diameter stuurwiel)
Aangepaste stand van het stuurwiel
Voetbediend stuur
Hulpmiddel op stuurwiel
Aangepaste alternatieve stuurinrichting voor bediening met één hand/arm
Aangepaste alternatieve stuurinrichting voor bediening met twee handen/armen

42.

Aangepaste hulpmiddelen voor zicht naar achteren/opzij

43.

Bestuurdersstoel
43.01
43.02
43.03
43.04
43.06
43.07

Bestuurdersstoel op normale kijkhoogte en op normale afstand van het stuurwiel en de pedalen
Bestuurdersstoel aangepast aan lichaamsvorm
Bestuurdersstoel met zijsteun voor goede stabiliteit
Bestuurdersstoel met armleuning
Aangepaste veiligheidsgordel
Veiligheidsgordel met steun voor goede stabiliteit

CARA schrijft onderaan het attest ook dikwijls tips voor de gebruiker bij de aankoop van een nieuwe auto: bv cruise control, elektrisch aanpasbare bestuurdersstoel
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HET ZELF RIJDEN: RIJLESSEN OP ATTEST VAN CARA

●

Aanvullende rijlessen om een rijbewijs te behalen of te behouden zijn 'Gewenningslessen voor Personen
Met een Handicap voor het bepalen van de rijgeschiktheid'.

●

Gewenningslessen dienen om de medische en fysieke geschiktheid tot het besturen van een aangepaste
wagen, te beoordelen.

●

Die gewenningslessen kunnen enkel door de diensten van CARA voorgeschreven worden en kunnen enkel
door een erkende rijschool gegeven worden.
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HET ZELF RIJDEN

AANPASSINGEN: automatische of een semi-automatische transmissie

Een automatische of een semi-automatische transmissie voor nieuwe wagens is een automatische koppeling van
een auto, waarbij de auto een nieuwe auto is.
De omschrijving
Een automatische of een semi-automatische transmissie voor nieuwe wagens is een automatische koppeling van
een auto, waarbij de auto een nieuwe auto is.
De auto dient verkrijgbaar te zijn in een handgeschakeld model (niet bij elektrische en hybride auto's).
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HET ZELF RIJDEN

AANPASSINGEN: aangepaste bediening van de versnellingsbak
Vanaf 1 oktober 2020 op de refertelijst
De gebruikers zijn personen met beperkingen bovenste ledematen.

Doelgroep

A Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen en een matig functieverlies in beide bovenste
ledematen
●
●

die zelf met de auto rijden:
die naast de CARA code 10.02 Automatische keuze van de versnelling ook beschikken over de code 10.04 Aangepaste
bediening van de versnellingsbak

Omschrijving
Een aangepaste bediening is een elektrisch bediende schakeling (versnellingsbak).
Voor deze aanpassing kiest men een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers
volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:
●
●

75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar)
100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar)
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HET ZELF RIJDEN

AANPASSINGEN: Hulpmiddel op stuurwiel
Afneembare stuurbol zonder elektrische bediening: code CARA 40.11 : hulpmiddel op stuurwiel;
Stuurbol met bedieningsfuncties: codes CARA 35.02 - 35.03 - 35.04 - 35.05 : deze codes omvatten
bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur los te laten (code afhankelijk Li of Re)
Groter of een kleiner stuur, orthesen, fietsstuur, … tot de bediening van het stuur met de voet, extra
stuurbekrachtiging, … deze aanpassingen vallen op vandaag onder de referterubriek “andere noodzakelijke
aanpassingen”. bv 40.05 Aangepast stuurwiel (groter en/ of dikker stuurwiel, aangepaste diameter van het stuur)
Voor deze aanpassingen is steeds een code CARA.
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HET ZELF RIJDEN

AANPASSINGEN: Gaspedaal aan linkerkant

'Verplaatsing gaspedaal' is het plaatsen van een gaspedaal aan de linkerzijde van de rempedaal.
De originele pedaal kan mechanisch of elektronisch uitgeschakeld worden.
Code CARA 25.08: Gaspedaal aan linkerkant
Bijbehorende code CARA: 25.09: Maatregel om blokkering of activering van gaspedaal te voorkomen
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HET ZELF RIJDEN

AANPASSINGEN: gas en rem aan het stuur
Gas geven aan het stuur kan op verschillende manieren:
- mechanisch gas geven: mechanische gasring
- elektronisch gas geven (systeem kan voor of achter het stuur geplaatst worden): elektronische gasring
De keuze voor de oplossing wordt bepaald door
de code CARA:
- 25.04: handmatig gas geven: dan is een mechanisch gas geven een adequate oplossing
- 25.06: gas geven door een externe kracht: dan moet een elektronisch gas geven
door de persoonlijke keuze: de gebruiker opteert soms voor een elektronische gasring ook al is dit
niet
verplicht van CARA
Bijbehorende code CARA: 25.09: Maatregel om blokkering of activering van gaspedaal te voorkomen
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HET ZELF RIJDEN

AANPASSINGEN: andere aanpassingen aan het gaspedaal

Code CARA 25.01: aangepast gaspedaal
Code CARA 25.03: kantelbaar gaspedaal
Code CARA 25.05: gas geven met knie
Deze aanpassingen vallen onder “andere noodzakelijke aanpassingen”.
Aangezien deze niet frequent worden gevraagd zal daar op vandaag nog geen aparte rubriek worden voor
gemaakt.
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HET ZELF RIJDEN

AANPASSINGEN: (gas) en rem aan het stuur
Rem aan het stuur (hieronder in combinatie met de gas)
Trek - duwsysteem
Code CARA 20.06: handbediende rem
Bijbehorende code CARA: 20.12: maatregel om blokkering of activering van rem te voorkomen
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HET ZELF RIJDEN

AANPASSINGEN: aan de remmen

Code CARA: 20.07: remmen met een maximale bedieningskracht van … N
Code CARA: 20.14: rembediening ondersteund door externe kracht
Dit betekent dat de persoon geen standaard product aan het stuur kan bedienen. Hij beschikt over onvoldoende
kracht.
Deze aanpassingen zijn ook duurder dan de standaard aanpassingen en kunnen op vandaag via ZUZ op gas en rem
aan het stuur voorgelegd worden aan de Bijzondere BijstandsCommissie (BBC).
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HET ZELF RIJDEN

AANPASSINGEN: andere aanpassingen aan het rempedaal
Code CARA: 20.01: aangepast rempedaal
Code CARA: 20.03: rempedaal geschikt voor de bediening met de Li-voet
Code CARA: 20.04: schuifrempedaal
Code CARA: 20.05: kantelbaar rempedaal
Code CARA: 20.13: knierem
Op vandaag kunnen deze aanpassingen via “andere noodzakelijke aanpassingen”
Ook hier aangezien deze niet veel aangevraagd worden, wordt hier geen aparte referterubriek voor voorzien.
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HET ZELF RIJDEN

AANPASSINGEN: aangepaste parkeerrem

Op de refertelijst van oktober 2020
HMfiche Aangepaste parkeerrem
Belangrijk element: de auto is niet standaard voorzien van een aangepaste parkeerrem
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HET ZELF RIJDEN

AANPASSINGEN: joystick besturingen
De verschillende functies kunnen bediend worden via joystick:
sturen, gas geven, remmen, het bedienen van de verschillende functies
Dit is zeer complex
Meer en meer personen kunnen dit gebruiken
Zeer dure oplossingen
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PLAATSNEMEN
OP DE
BESTUURDERSPLAATS
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HET ZELF RIJDEN

AANPASSINGEN: het plaatsnemen op de bestuurdersplaats
De bestuurder kan nog stappen tot aan de bestuurdersstoel: voldoende kracht en lenigheid om vlot en veilig de
transfer te maken.
De bestuurder kan de transfer naar de bestuurdersstoel nog zelfstandig maken zonder hulpmiddel
De bestuurder heeft nood aan kleine hulpmiddelen om de transfer naar de bestuurdersstoel te maken
bv transferplank, stijgzit, ….
Belangrijk kleine handgrepen zoals een handybar, Able 2 kunnen niet aangevraagd worden, daarbij ook niet via de
rubriek handgrepen “wonen”
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HET ZELF RIJDEN

AANPASSINGEN: het plaatsnemen op de bestuurdersplaats
Draaistoel aan de bestuurderskant
Doelgroep: personen die moeilijk de transfer van de rolstoel naar de bestuurdersstoel kunnen
maken en niet geholpen zijn met eenvoudige hulpmiddelen
Bedenkingen:
- draaistoel zijn geen evidente oplossing (defecten bij het draaien, niet voldoende plaats om
te draaien,..)
- kan moeilijk uitgeprobeerd worden en nooit in de auto die de persoon wenst te kopen
- de zetel komt uit de auto aan de bestuurderskant: betrokkene maakt de transfer aan de
kant van de auto’s
- meestal is dit omdat betrokkene zijn transfer niet goed kan maken dus
vraagt meer tijd (wat bij slecht weer, de autozetel, de rolstoel alles wordt nat
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HET ZELF RIJDEN

AANPASSINGEN: het plaatsnemen op de bestuurdersplaats

Alternatief is de transfer naar de bestuurdersstoel in de auto kunnen maken:
Voordeel: de persoon kan binnen de transfer maken en kan alle tijd nemen die hij nodig heeft
Nadeel: er dient een aanpassing toegang tot de auto en betrokkene heeft een grotere auto nodig
Hiervoor zijn een aantal extra aanpassingen nodig:
- aanpassen van de bestuurdersstoel (Sixway-seat) (andere noodzakelijke aanpassingen)
- de rolstoel moet kunnen vastgezet worden (rolstoelvergrendeling)
- de vloer in het achtercompartiment moet aangepast worden zodat betrokkene met zijn
rolstoel gemakkelijke tot vooraan in de auto kan rijden (noodzakelijke aanpassingen
koetswerk)
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HET ZELF RIJDEN

AANPASSINGEN: het plaatsnemen op de bestuurdersplaats
Op de refertelijst vanaf oktober 2020
Sixwayseat: is een bestuurdersstoel die naar achter kan geplaatst worden voor het maken van de transfer en dan
nadien terug naar voor kan geplaatst worden voor een goede rijhouding : 3000 euro
HMFiche: Verlengde slede voor bestuurdersstoel
-

De aangepaste stoel of de aanpassingen aan de bestaande stoel: 800 euro . (Code CARA 43 : zijn verschillende
aanpassingen aan de bestuurdersstoel)

43.01
43.02
43.03
43.04

Bestuurdersstoel op normale kijkhoogte en op normale afstand van het stuurwiel en de pedalen
Bestuurdersstoel aangepast aan lichaamsvorm
Bestuurdersstoel met zijsteun voor goede stabiliteit
Bestuurdersstoel met armleuning

HMfiche Aangepaste bestuurdersstoel
-

Wanneer de betrokkene de transfer maakt vanuit de elektronische rolstoel dan dient
deze met een automatische rolstoelvergrendeling te worden vastgezet.
(zie volgende slide)
Hierbij zijn ook voorbereidende werken noodzakelijk
Aanpassen vloer bestuurdersplaats (dit is zowel het uitvlakken van de vloer als het verplaatsen van de elektronica)
1850 euro
HMfiche Aanpassen bestuurdersplaats
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HET ZELF RIJDEN

AANPASSINGEN: toegang tot de auto
Meestal met een rolstoelplateaulift:
Op de refertelijst vanaf oktober 2020
-

Automatisatie toegang tot de auto: 2600 euro
HMfiche automatisatie toegang tot de auto

-

Afstandsbediening voor het openen van de deur en het bedienen van de rolstoelplateaulift:
900 euro
Hmfiche Afstandsbediening voor het openen van de deur en het bedienen van de
rolstoelplateaulift
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HET ZELF RIJDEN

AANPASSINGEN: het plaatsnemen op de bestuurdersplaats
Om de bestuurdersplaats te kunnen bereiken moet het achtercompartiment van de auto
toegankelijk zijn
Op de refertelijst vanaf oktober 2020

-

Verstevigde vloer: 1200 euro (deze vloer kan bestaan uit hout of aluminium)
of

-

M1 gekeurde aluminium vloer: 3000 euro
positief bij meerijders wanneer het gezin uit meer dan 3 personen bestaat (idem bodemverlaging)
positief bij zelfrijders wanneer het gezin uit meer dan 2 personen bestaat
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HET ZELF RIJDEN

AANPASSINGEN: rijden vanuit de elektrische rolstoel
De aanpassingen aan de vloer zijn idem van het rijden van op de bestuurdersstoel
De aanpassingen aan de vloer ter hoogte van de bestuurdersstoel zijn dan nodig voor het dockingsysteem te
plaatsen voor de elektrische rolstoel.
Daarbij heeft de persoon ook nood aan een elektrische rolstoelvergrendeling.
Op de refertelijst vanaf oktober 2020
-

automatische rolstoelvergrendeling: 3000 euro (op vandaag via referte rolstoelvergrendeling en als ZUZ
naar BBC)
adapter bestuurdersstoel: 950 euro (enkel de aanpassing aan de stoel)
HMfiche automatische rolstoelvergrendeling

Voor personen die de transfer maken vanuit een manuele rolstoel dient de vergrendeling
bekeken te worden. Soms is er nood aan een automatisch systeem voor manuele rolstoel
(dient voorgelegd te worden als ZUZ aan BBC)
50

MEENEMEN
VAN ROLSTOEL
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HET ZELF RIJDEN

AANPASSINGEN: meenemen van de rolstoel

Betrokkene kan nog vlot de transfer naar de bestuurdersstoel maken en kan de rolstoel
zelfstandig in de auto plaatsen.
Betrokkene kan nog stappen van de koffer tot aan de bestuurdersstoel en heeft een
hulpmiddel nodig voor het meenemen van de manuele rolstoel.
Aangepast voorstel op de refertelijst vanaf oktober 2020

aanpassing van het bedrag: 1900 euro

HMfiche: kofferbaklift / plafondlift
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HET ZELF RIJDEN

AANPASSINGEN: meenemen van de elektrische rolstoel/ scooter
Betrokkene kan nog vlot de transfer naar de bestuurdersstoel maken en kan de scooter
zelfstandig in de auto plaatsen.
Betrokkene kan nog stappen van de koffer tot aan de bestuurdersstoel en heeft een
hulpmiddel nodig voor het meenemen van de manuele rolstoel.
Op de refertelijst vanaf oktober 2020

aanpassing van het bedrag: 3800 euro
HMfiche: opbergsysteem voor elektrische rolstoel / scooter
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HET ZELF RIJDEN

AANPASSINGEN: meenemen van de rolstoel
Dakkofferlift: rolstoel opbergen op dak

Kan enkel bij een manuele, plooibare rolstoel.
Max. 23 kg.
Volledige binnenruimte auto blijft beschikbaar.
Minder wagenspecifiek.
Hoger brandstofverbruik + 20 %.
Herkenbaarheid.

Op de refertelijst vanaf oktober 2020
aanpassing van het bedrag: 4800 euro
HMfiche Dakkofferlift

Hoogte van de auto
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HET ZELF RIJDEN

MEENEMEN VAN DE ROLSTOEL
Rolstoel opbergen achter de bestuurdersstoel (bv Edag)
Kan enkel bij een manuele, plooibare rolstoel.
1/3 passagiersruimte en kofferruimte kwijt.
Oplossing is wagenspecifiek
Dure oplossing
Niet refertehulpmiddel: naar de BBC met een motivatie dat de alternatieven niet voldoen.
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HET ZELF RIJDEN

MEENEMEN VAN DE ROLSTOEL
Robotarm

Kan enkel bij een manuele, plooibare rolstoel.
Max. 23 kg.

Oplossing is wagenspecifiek.
Zeer dure oplossing.
Niet refertehulpmiddel: naar de BBC met een motivatie dat de alternatieven niet voldoen.
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MEERIJDEN
IN DE AUTO
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MEERIJDEN IN DE AUTO

PLAATSNEMEN OP EEN AUTOZETEL
De persoon maakt zelfstandig de transfer
voldoende kracht en lenigheid om vlot en veilig de transfer te kunnen maken
het plaatsen van de rolstoel kan door betrokkene of door de bestuurder
De persoon maakt met een hulpmiddel zelf de transfer: eenvoudige hulpmiddelen zoals een
transferplank, een stijgzit, opstaptrede
De persoon maakt met ondersteuning de transfer.
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MEERIJDEN MET DE AUTO

PLAATSNEMEN OP EEN AUTOZETEL

Persoon kan de transfer niet zelf maken:
Hulp van derden
al dan niet zonder hulpmiddel
Hulpmiddelen:
Tillift: wordt niet zoveel gevraagd
Draaistoel / Carony: refertevoorstel: namelijk aanpassen van bedrag
Op de refertelijst vanaf oktober 2020
Kinderautostoel: basisbedrag en een bijkomend bedrag voor draaiplateau, en voor de handicapspecifieke
aanpassingen
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MEERIJDEN IN DE AUTO

AANDACHTSPUNTEN

●

Hoe verloopt de transfer: actief of passief?

●

Hoe groot is de persoon?

●

Welk type rolstoel?

●

Kan de rolstoel meegenomen worden?
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MEENEMEN VAN DE ROLSTOEL
OPRIJGOTEN - OPRIJPLAAT
Oprijgoten
Zware last (rolstoel) op wijzigende hoogte manipuleren
Meer parkeerruimte achter/opzij nodig (2 à 3m)
Oprijplaat
Neemt plaats in de autokoffer in
Opklapbaar in twee of drie delen
Met gasveer
Meer parkeerruimte achter/opzij nodig (2 à 3m)
Meestal te lang om via opzij te gebruiken
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TOEGANG TOT DE AUTO

ROLSTOELPLATEAULIFTEN: staat op refertelijst
Ruime keuze
Weinig onderhoud
Vlot overplaatsbaar
Neemt wat binnenruimte in
Helft goedkoper
Langere levensduur

62

TOEGANG TOT DE AUTO

ONDERBOUWLIFTEN: naar BBC als ZUZ op rolstoelplateaulift

Zeer wagenspecifiek.
Krijgt alle vuil op zich.
Kwetsbaar product.
Contactrisico bij verkeersdrempels.
Speciale uitlaat nodig.
Speciale benzinetank.
Hoge overplaatsingskost.
Onderhoud complexer.
Kost twee maal meer dan een inbouwmodel.
Neemt geen binnenruimte in.
Zeer dure oplossing
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MEERIJDEN IN DE AUTO

BODEMVERLAGING

Via HM-fiche: bodemverlaging
- bijhorende fiches
- elektrische lier
- extra zitplaats
- aanpassingen in functie van extra zitplaats dienen bekeken te worden onder refertebedrag extra
zitplaats
- geen andere noodzakelijke aanpassingen
- wanneer een lier wordt aangevraagd aantonen dat betrokkene niet over een elektrische rolstoel
beschikt en niet in de mogelijkheid zal zijn gebruik te maken van een elektro of een scooter
Aandachtspunt: aangepaste vering (zware elektrische rolstoel) / luchtvering
hulppomp inbegrepen in het refertebedrag (niet in functie van handicap, maar voor begeleider)
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MEERIJDEN IN DE AUTO

ROLSTOELVASTZETSYSTEMEN

Rolstoelvergrendeling: zie HMfiche
Noot: veiligheidsgordel inbegrepen
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OVERIGE

VEILIGHEID
●
aanpassen van de gordel
●
stabiliteitsgordel
ZICHT
● automatische zonneklep
● extra spiegels (dode hoek / panoramaspiegel)
● camerasystemen voor zijdelings zicht
BEDIENINGEN
● aangepaste bediening van bestuurdersraam
● aanpassing bediening van de verwarming, de raamontdooing
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BESLUIT
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ADVISEREN
de moeilijkheid van het in kaart brengen van het probleem
- de mogelijkheden van de persoon
- de situatie van betrokkene
- de mobiliteitshulpmiddelen
de grote keuze van auto
het aanbod en de mogelijkheden van de autoaanpasser
rekening houden met wetgeving (CARA, homologatie, BTW)
de verschillende actoren die een rol spelen
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ADVISEREN
Voor aanvragen die dienen voorgelegd te worden aan de BBC
- autoformulier
- altijd 2 offertes die vergeleken zijn
Cumul van de refertebedragen
cfr communicatiehulpmiddelen, omgevingsbediening
op vandaag niet: wordt verder bekeken wat de mogelijkheden zijn
Focusgroep
Experten autoaanpassingen
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TOEKOMST
Nieuwe ontwikkelingen zorgen
voor meer courante oplossingen
voor een zeer ruime keuze aan auto’s
voor zeer dure aanpassingen
kostprijs van bepaalde aanpassingen in verhouding tot het gebruik (bv bij een beperkte geldigheid van het
CARA attest
voor uitdagingen: elektrische auto’s, …
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Ondersteuning vragen

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN (KOC)
ONDERSTEUNING VRAGEN AAN HET KOC

• Ondersteuning hulpmiddelenadvies multidisciplinaire teams (MDT’s)

• MDT kan hulp vragen aan KOC indien ze het zelf niet kunnen oplossen
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KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN (KOC)

ONDERSTEUNING VRAGEN AAN HET KOC
• Geef duidelijk aan waarmee u problemen heeft.

• Schakel het KOC ook in bij problemen om de nodige gegevens in kaart te brengen.

• Vraag op tijd hulp aan het KOC.
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KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN (KOC)
ANTWOORD KOC

• Ontvangstmelding
• Coaching
• met info
• met tips
• samen op huisbezoek
• samen producten uittesten
• …...
• Verwijzing naar een expert (Op vandaag nog geen gemachtigde experts voor autoaanpassingen.
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KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN (KOC)

VERWERKEN ANTWOORD KOC
• Antwoord KOC

• gegevens verwerken in advies en evt. Module D

• Antwoord expert
• verslag van expert integraal toevoegen in Module D
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KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN (KOC)

VERWIJZING EXPERT

• KOC verwijst
• Brief
• Verwijzingsformulier
• Handleiding PmH
• Lijst van experts
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KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN (KOC)
VERWIJZING EXPERT

Gegevens MDT
• Vraagsteller organisatie
• Vraagsteller organisatienummer
• Vraagsteller naam
• Vraagsteller adres
• Vraagsteller telefoonnummer
Gegevens betrokkene
• naam betrokkkene
• nummer betrokkene
• Adres betrokkene
• Telefoonnummer betrokkene

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN (KOC)
VERWIJZING EXPERT
KOC verwijst door:
- brief
- verwijzingsformulier
- handleiding PMH
- lijst van experts

Expert:
oplossing
KOC

PMH-MDT neemt contact op met expert:
- vermelden voor welke zorgvraag ze een verwijzing
gekregen hebben
- formuleren duidelijke vraag
- bezorgen verwijzingsformulier aan expert
- stellen alle nodige informatie ter beschikking van de expert
MDT:
- laat het KOC weten dat er een expert aangesteld is
- volgt het verloop van het dossier op

- licht planning toe aan PMH
- zoekt samen met PMH naar een
- maakt verslag op
- stuurt verslag aan PMH, MDT, PK en
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KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN (KOC)

ONDERSTEUNING VRAGEN AAN HET KOC
Anne-Marie Deleyn
team Ondersteuning Toeleiding en Hulpmiddelen

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
KOC - Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH
T 02 249 34 44
koc@vaph.be

Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel

www.hulpmiddeleninfo.be | www.vlibank.be
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CONTACTEER ONS
VAPH
Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 BRUSSEL
www.vaph.be/contacteer-ons
02 249 30 00
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