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DIENSTVERLENING VAPH
Iedereen heeft recht op voldoende mogelijkheden om zijn leven zelf
te organiseren. Ook wie daarvoor ondersteuning nodig heeft.
Die ondersteuning verschilt natuurlijk van persoon tot persoon.
Hulpmiddelen kunnen u helpen om dagelijkse activiteiten
zelfstandig uit te voeren. Het VAPH geeft tegemoetkomingen om
hulpmiddelen aan te kopen of aanpassingen uit te voeren.
In deze brochure vindt u meer informatie over hoe u een
tegemoetkoming voor hulpmiddelen kunt aanvragen, voor welke
hulpmiddelen het VAPH een tegemoetkoming geeft ...

Naast hulpmiddelen zijn er nog andere vormen van ondersteuning.

BASISONDERSTEUNINGSBUDGET (BOB)
Uw gezin en uw netwerk kunnen ondersteuning geven, maar ook de
reguliere diensten zoals poetshulp en kinderopvang. Om al die hulp
te financieren, is er een basisondersteuningsbudget (BOB).
Dat is een budget dat u onder bepaalde voorwaarden van uw
zorgkas ontvangt.

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)
Als u af en toe nood hebt aan gespecialiseerde begeleiding,
dagopvang of verblijf, dan kunt u beroep doen op rechtstreeks
toegankelijke hulp. Die hulp wordt aangeboden door verschillende
zorgaanbieders die daarvoor door het VAPH erkend zijn.
Rechtstreeks toegankelijke hulp moet u niet aanvragen.

INTENSIEVE OF FREQUENTE ONDERSTEUNING VAN
HANDICAPSPECIFIEKE DIENSTEN
Soms is er nood aan meer intensieve of frequente ondersteuning
van handicapspecifieke diensten.

3

4

—— Voor meerderjarigen biedt het VAPH een
persoonsvolgend budget (PVB). Dat is een budget
om dagondersteuning, woonondersteuning, praktische
hulp en/of individuele begeleiding aan te kopen bij een
zorgaanbieder. Voor een persoonsvolgend budget moet u
een aanvraag indienen bij het VAPH.
—— Voor minderjarigen biedt het VAPH een persoonlijkeassistentiebudget (PAB). Dat is een budget om
persoonlijke assistenten aan te werven. De aanvraag
voor een persoonlijke-assistentiebudget verloopt via de
intersectorale toegangspoort (ITP).
—— Minderjarigen kunnen ook beroep doen op diagnostiek,
begeleiding, dagopvang en verblijf in een
multifunctioneel centrum (MFC) of op begeleiding van
een thuisbegeleidingsdienst. De aanvraag daarvoor
verloopt via de intersectorale toegangspoort (ITP).

HULP BIJ DE KEUZE VAN ONDERSTEUNING
Om te weten welke ondersteuning voor u best past, kunt u beroep
doen op verschillende diensten en organisaties. De diensten
ondersteuningsplan (DOP) en de multidisciplinaire teams (MDT)
zijn daarvoor specifiek erkend door het VAPH. Minderjarigen kunnen
voor hulp ook terecht bij de intersectorale toegangspoort (ITP).

MEER INFORMATIE
—— Meer informatie over rechtstreeks toegankelijke
hulp, een persoonsvolgend budget, een persoonlijkeassistentiebudget, begeleiding, opvang en verblijf vindt
u op www.vaph.be.
—— Meer informatie over het basisondersteuningsbudget
vindt u op www.vlaamsesocialebescherming.be.

WAAROM HULPMIDDELEN EN
AANPASSINGEN?
Als persoon met een handicap wordt u geconfronteerd met
moeilijkheden om activiteiten zelfstandig uit te voeren.
Hulpmiddelen kunnen u daarbij helpen: bijvoorbeeld een traplift
om de trap te overbruggen, een beeldschermloep om gedrukte
tekst vergroot te lezen, een trilwekker om gewekt te worden.
Ook aanpassingen aan uw woning, uw auto, uw computer,
uw fiets ... kunnen ervoor zorgen dat u terug zelfstandig kunt
douchen, rijden, e-mails lezen, fietsen ...
Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen thuis, op school of op het
werk nodig zijn.

HULPMIDDELEN EN AANPASSINGEN THUIS
REFERTELIJST
Voor bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen in de thuissituatie
kan het VAPH een tegemoetkoming geven. Een opsomming van die
hulpmiddelen en aanpassingen vindt u in de refertelijst.
Er zijn hulpmiddelen en aanpassingen voor personen met een
motorische, visuele of auditieve handicap, voor personen met
een spraak-, taal- of stemstoornis en voor personen met een
cognitieve handicap. De hulpmiddelen en aanpassingen dienen voor
verschillende activiteiten:
—— activiteiten dagelijks leven
bijvoorbeeld: een eetapparaat, een leesloep, een
aangepaste werktafel, een kleurendetector
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—— mobiliteit
bijvoorbeeld: aanpassingen aan de auto, aanvullende
rijlessen om een rijbewijs te behalen of te behouden,
een driewieltandem, een rolstoel-fietsverbinding,
een witte stok, een geleidehond voor blinden
—— wonen
bijvoorbeeld: een automatische deuropener,
aanpassingen aan het sanitair, een hellingbaan,
omgevingsbedieningsapparatuur,
een mobiel signaleringssysteem
—— communicatie
bijvoorbeeld: computeraanpassingen, een
bluetoothgeluidsoverdrachtsysteem, een brailleleesregel,
een tekstherkenningsprogramma, een teksttoestel
—— aangepaste stoelen en tafels, antidecubitusmateriaal
—— …
U kunt de volledige lijst raadplegen op www.vaph.be/refertelijst
of opvragen bij een provinciaal kantoor van het VAPH.

Het VAPH voorziet voor veelgevraagde hulpmiddelen een aangepast
maximumbedrag dat terugbetaald wordt. Dat maximumbedrag heet
het refertebedrag. De refertebedragen zijn terug te vinden in de
refertelijst. In de refertelijst worden voor sommige hulpmiddelen
ook basiskosten opgenomen. De basiskosten zijn de kosten van
een courant gebruiksvoorwerp voor personen zonder een handicap
en worden van het bedrag van uw factuur afgetrokken. Zo wordt
bijvoorbeeld de basiskostprijs van een fiets afgetrokken van het
factuurbedrag van een tandem. Het resterende factuurbedrag van
de tandem komt in aanmerking voor terugbetaling tot maximaal de
hoogte van het refertebedrag.

BIJZONDERE BIJSTANDSCOMMISSIE (BBC)
De refertelijst omvat niet alle hulpmiddelen. Voor hulpmiddelen
en aanpassingen die weinig gevraagd worden, wordt bijvoorbeeld
geen standaardtegemoetkoming voorzien. Hebt u een hulpmiddel
nodig dat niet in de refertelijst voorkomt, dan kan de bijzondere
bijstandscommissie uw vraag eventueel onderzoeken.
Het hulpmiddel moet dan wel meer dan 300 euro kosten.
De bijzondere bijstandscommissie kan uitzonderlijk ook een
aanvullende tegemoetkoming geven voor hulpmiddelen die duurder
zijn dan het refertebedrag. In dat geval moet u goed motiveren
waarom een duurder hulpmiddel noodzakelijk is. Het hulpmiddel
moet in zo’n geval ook meer dan 300 euro meer kosten dan het
refertebedrag.
Verderop vindt u meer informatie over de procedure die gevolgd
wordt voor de bijzondere bijstandscommissie.
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TOLK VOOR DOVEN EN SLECHTHORENDEN
Hebt u een auditieve handicap, dan kan het VAPH een
tegemoetkoming geven om een tolk voor doven en slechthorenden
te betalen. U hebt recht op een aantal tolkuren per jaar.
Hebt u ook een visuele handicap, dan hebt u recht op meer
tolkuren. Het aantal tolkuren kan verdubbeld worden als u goed
motiveert waarom u extra uren nodig hebt.
Voor de inschakeling van een tolk neemt u contact op met het
Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven (CAB).
Contact:
Dendermondesteenweg 449
9070 Destelbergen
T 09 228 28 08
Sms 0473 92 33 11
F 09 228 18 14
E tolkaanvraag@cabvlaanderen.be
ID ooVoo: cab vlaanderen
www.cabvlaanderen.be

MOBILITEITSHULPMIDDELEN
Voor tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen zoals
manuele of elektronische rolstoelen, elektronische scooters,
duwwandelwagens en orthopedische driewielers moet u bij het
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) zijn.
Het RIZIV heeft daarvoor een eigen lijst met erkende producten.
Het VAPH biedt wel een aantal tegemoetkomingen, aanvullend
op het aanbod van het RIZIV. Er kan bijvoorbeeld onder bepaalde
voorwaarden een tegemoetkoming gegeven worden voor:
—— de kosten bovenop de tegemoetkoming van het RIZIV
voor de aankoop van een elektronische rolstoel en de
bijgeleverde aanpassingen

—— de kosten voor de aankoop van een rolstoel en
de bijgeleverde aanpassingen die niet in de RIZIVnomenclatuur zijn opgenomen
—— een tweede manuele rolstoel binnen de
hernieuwingstermijn van een eerste manuele of
elektronische rolstoel of een elektronische scooter
—— een duwwandelwagen van het type ‘buggy groot
formaat voor kinderen vanaf 5 jaar’
—— de kosten voor het onderhoud, de herstellingen en de
aanpassingen aan een rolstoel, aan een orthopedische
driewieler, aan een elektronische scooter ...

REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN OM GEWOON
ONDERWIJS TE VOLGEN
Als uw kind een voltijds lesprogramma volgt in het gewoon
onderwijs, dan kan het VAPH een tegemoetkoming geven voor de
reiskosten naar school als:
—— de leerling of student met een individueel vervoermiddel
naar school reist (vb. met de eigen auto, een taxi) of
—— met een gemeenschappelijk vervoermiddel naar school
reist en daarbij assistentie van een begeleider nodig heeft.
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De reiskosten met een individueel vervoermiddel kunnen enkel
vergoed worden als:
—— de leerling of student rolstoelgebonden is of
—— zich verplaatst zonder begeleider en volgens een
medisch verslag geen 300 meter kan stappen wegens
cardiorespiratoire of locomotorische aandoeningen.
Als de leerling of student niet voldoet aan die voorwaarden, dan
worden de reiskosten met een individueel vervoermiddel vergoed
zoals de reiskosten met een gemeenschappelijk vervoermiddel.
Het VAPH kan ook de verblijfskosten (internaat of kot) van
leerlingen en studenten in het gewoon onderwijs gedeeltelijk
terugbetalen als het verblijf noodzakelijk is omdat de
verplaatsingen van en naar school niet haalbaar zijn.

VOOR WIE?
Om in aanmerking te kunnen komen voor een tegemoetkoming
voor hulpmiddelen en aanpassingen, moet u voldoen aan drie
voorwaarden:
—— U moet door het VAPH erkend zijn als een persoon met
een handicap. Het VAPH omschrijft een handicap als
elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van
een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen
functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke
of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van
activiteiten en persoonlijke en externe factoren.
—— U moet jonger zijn dan 65 jaar op het moment dat u de
eerste keer ondersteuning vraagt.
—— U moet in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest wonen of verblijven.

HOE EEN TEGEMOETKOMING VOOR
HULPMIDDELEN AANVRAGEN?
De aanvraagprocedure kan verschillen naargelang u minderof meerderjarig bent. In bepaalde situaties kunt u zelf een
tegemoetkoming aanvragen.

MINDERJARIGEN
Minderjarigen die nog niet erkend zijn door het VAPH als persoon
met een handicap, moeten hun eerste aanvraag voor hulpmiddelen
indienen bij de intersectorale toegangspoort (ITP), een dienst van
het agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse overheid.
Om de procedure op te starten, neemt u contact op met een
multidisciplinair team (MDT) dat erkend is om minderjarigen te
begeleiden bij hun aanvraag bij de intersectorale toegangspoort.
De multidisciplinaire teams die erkend zijn door Jongerenwelzijn
vindt u op de site wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn. Het team
maakt een aanvraagdocument (A-document) op en bezorgt dat aan
de intersectorale toegangspoort. De toegangspoort beslist dan of
de minderjarige in het algemeen nood heeft aan hulpmiddelen en
aanpassingen. Ze bezorgen die beslissing aan het VAPH. Het VAPH
beslist dan over de toekenning van een tegemoetkoming voor de
gevraagde hulpmiddelen en aanpassingen.
Minderjarigen die al erkend zijn als persoon met een handicap
door het VAPH vóór 1 maart 2014 of die voor de tweede of volgende
keer een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen
vragen, moeten geen aanvraag meer indienen via de intersectorale
toegangspoort. Zij volgen dezelfde aanvraagprocedure als die voor
meerderjarigen bij het VAPH.
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MEERDERJARIGEN
Als u een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen
aanvraagt aan het VAPH, dan vult u als eerste stap in de
aanvraagprocedure het ‘Aanvraagformulier hulpmiddelen en
aanpassingen’ in. Op dat formulier vermeldt u de ondersteuning
die u aan het VAPH vraagt. U kunt het formulier aanvragen bij het
provinciaal kantoor van het VAPH of downloaden van www.vaph.be.
U ondertekent het formulier en stuurt het op naar het kantoor van
het VAPH in uw provincie.
Vervolgens neemt u zo snel mogelijk contact op met een
multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in hulpmiddelen.
Een multidisciplinair team bestaat uit een aantal deskundigen.
Samen met u gaan zij na welke behoeften u hebt aan hulpmiddelen
en aanpassingen. Het team informeert u over de te volgen
procedure. Het team maakt een verslag op waarin het uw aanvraag
voor hulpmiddelen en aanpassingen motiveert en bezorgt dat
verslag aan het VAPH.
Het VAPH legt het verslag voor aan de provinciale
evaluatiecommissie. Die commissie neemt een beslissing over de
erkenning van uw handicap en over uw nood aan hulpmiddelen en
aanpassingen.
Voor hulpmiddelen of aanpassingen die door de bijzondere
bijstandscommissie moeten beoordeeld worden, moet u geen
speciale procedure doorlopen. Uw multidisciplinair team geeft
in het verslag aan wanneer uw dossier voor de bijzondere
bijstandscommissie moet verschijnen.
De contactgegevens van de multidisciplinaire teams die door het
VAPH erkend zijn, vindt u op www.vaph.be/adressen. U kunt die
gegevens ook opvragen bij een provinciaal kantoor van het VAPH.

TEGEMOETKOMINGEN DIE U ZELF KUNT
AANVRAGEN
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In bepaalde situaties kunt u zelf een tegemoetkoming voor
hulpmiddelen of aanpassingen aanvragen, zonder adviesrapport
van een multidisciplinair team. In die situaties volstaat een
gemotiveerde aanvraag, bij voorkeur aan de hand van het formulier
‘Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen’.
U hoeft dan ook geen ‘Aanvraagformulier hulpmiddelen en
aanpassingen’ in te dienen. Het gaat om volgende situaties:
—— U ontving in het verleden al een tegemoetkoming voor
een hulpmiddel of een aanpassing en u vraagt nu een
‘eenvoudig’ hulpmiddel of aanpassing aan.
De eenvoudige hulpmiddelen of aanpassingen zijn in de
refertelijst aangeduid met een sterretje (*).
—— Een hulpmiddel of aanpassing waarvoor u in het
verleden een tegemoetkoming van het VAPH kreeg,
is aan vervanging toe én de ‘refertetermijn’ is verstreken.
De refertetermijn is gebaseerd op de gemiddelde
levensduur van het hulpmiddel in kwestie.
De refertetermijn kunt u raadplegen in de refertelijst en
is te rekenen vanaf de factuurdatum.

Bron: FCG / Shutterstock.com

Raadpleeg voor meer informatie www.vaph.be of een provinciaal
kantoor van het VAPH.
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NIET AKKOORD MET DE BESLISSING?
Als u niet akkoord gaat met het de beslissing van het VAPH,
dan kunt u een ‘verzoekschrift tot heroverweging’ indienen of in
beroep gaan bij de arbeidsrechtbank. De heroverwegingsprocedure
houdt in dat u aan het VAPH vraagt om uw aanvraag nogmaals te
onderzoeken. Een speciale commissie, de heroverwegingscommissie
(HOC), zal dan uw aanvraag opnieuw onderzoeken. Meer informatie
over de heroverwegingsprocedure en over de beroepsmogelijkheden
vindt u op www.vaph.be of kunt u opvragen bij een provinciaal
kantoor van het VAPH.

TEGEMOETKOMING
Koopt u een hulpmiddel of laat u een aanpassing uitvoeren,
dan dient u de factuur nadien in bij het VAPH. Het VAPH betaalt
het ingediende factuurbedrag rekening houdend met de maximale
tegemoetkoming die u werd toegekend in de beslissingsbrief.
Belangrijk daarbij om weten, is:

BEDRAG
—— Koopt u een hulpmiddel dat duurder is dan het
toegekende bedrag dat vermeld is in de beslissing van
het VAPH, dan moet u de rest zelf bijbetalen.
—— Koopt u een hulpmiddel dat goedkoper is dan het
bedrag dat vermeld is in de beslissing van het VAPH,
dan kunt u de rest van toegekende bedrag niet besteden
aan een ander hulpmiddel.

GELDIGHEIDSDUUR
—— De beslissing van het VAPH is twee jaar geldig.
Voor woningaanpassingen is dat vier jaar. Beslist u pas
na die termijn om het hulpmiddel aan te kopen of de
aanpassingen te laten uitvoeren, dan moet u een nieuwe
aanvraag indienen.
—— Een positieve beslissing van het VAPH voor een
tegemoetkoming voor een tolk voor doven en
slechthorenden blijft onbeperkt geldig. Dat wil zeggen
dat u ieder jaar recht hebt op een aantal uren bijstand
van een tolk. Hebt u een uitbreiding van uren verkregen,
dan moet u die uitbreiding wel ieder jaar opnieuw
aanvragen.

FACTUREN
—— U dient uw aanvraag voor een tegemoetkoming best in
vóór u het hulpmiddel aankoopt of de aanpassing laat
uitvoeren.
—— Hebt u een factuur, dan bezorgt u die aan het VAPH
binnen de twaalf maanden na factuurdatum.
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—— Hebt u op het moment van uw aankoop nog geen
beslissing van het VAPH ontvangen, dan kunt u
de factuur insturen tot twaalf maanden na de
beslissingsdatum.
—— Doet u voor de eerste keer een aanvraag voor
hulpmiddelen, dan mag de datum van de
aankoopfactuur uitzonderlijk teruggaan tot één jaar
voor uw aanvraag.
—— Incontinentiemateriaal wordt vergoed via een jaarlijkse
vaste vergoeding. Daarvoor moet u geen facturen
bezorgen aan het VAPH.
—— De verplaatsingsonkosten voor vervoer van en naar
school kunt u maandelijks of per schooljaar indienen.
U vult daarvoor een schoolaanwezigheidsoverzicht in en
laat het door de onderwijsinstelling ondertekenen.
In geval van vervoer door een taxi, voegt u de facturen
van de taximaatschappij bij.

WIE HELPT U BIJ DE KEUZE VAN HULPMIDDELEN
EN BIJ DE AANVRAAG VOOR TEGEMOETKOMING?
DE ROL VAN HET MULTIDISCIPLINAIRE TEAM (MDT)
De multidisciplinaire teams die door het VAPH erkend zijn voor
hulpmiddelen helpen u in uw zoektocht naar het meest geschikte
hulpmiddel. Ze gaan samen met u na met welke activiteiten u
problemen ondervindt, wat u wel en niet kunt en in welke omgeving
u die activiteiten wilt uitvoeren. Ze brengen de mogelijke oplossingen
in kaart. Samen met u bespreken ze die mogelijke oplossingen, bij
twijfel testen ze, als het kan, met u het hulpmiddel uit.
De teams stellen een multidisciplinair verslag en een adviesrapport
op. Ze kunnen u ook helpen om het ‘Aanvraagformulier hulpmiddelen
en aanpassingen’ in te vullen.
Het team begeleidt u verder in de aanvraagprocedure en helpt u bij
de aankoop van hulpmiddelen, het indienen van facturen enzovoort.

DE ROL VAN HET VAPH
Het VAPH biedt tips en richtlijnen bij de keuze van hulpmiddelen in
de hulpmiddeleninfo’s op www.hulpmiddeleninfo.be. In Vlibank,
de Vlaamse hulpmiddelendatabank, vindt u een overzicht van het
marktaanbod aan hulpmiddelen in Vlaanderen: www.vlibank.be.
Uw multidisciplinair team kan bij de zoektocht naar het meest
geschikte hulpmiddel een beroep doen op het kenniscentrum
hulpmiddelen (KOC) van het VAPH. Als het nodig is, dan kan het
VAPH u, voor de opmaak van uw aanvraag, doorverwijzen naar een
gemachtigd expert.

DE ROL VAN DE GEMACHTIGDE EXPERT
Als u, samen met uw multidisciplinair team door het VAPH
doorverwezen bent naar een gemachtigde expert, dan krijgt u een
lijst met de beschikbare experts. U kunt dan een expert kiezen
uit die lijst.
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De expert krijgt voor zijn advies een vergoeding van het VAPH.
De expert mag meer aanrekenen, maar dan moet hij u en het
VAPH daarvan op voorhand op de hoogte brengen. U moet de
extra kosten zelf betalen. U vindt de tarieven van de experts in
de lijst van de gemachtigde experts. Enkel wanneer het VAPH u
doorverwijst naar een expert, kunnen de kosten van de expert door
het VAPH vergoed worden.
Meer informatie over de gemachtigde experts vindt u op
www.vaph.be.

HULPMIDDELEN EN AANPASSINGEN OP
SCHOOL OF OP HET WERK
Als u speciale onderwijsleermiddelen of een tolk voor doven en
slechthorenden nodig hebt om de lessen te volgen op school,
dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij de directeur van
de onderwijsinstelling. Die schakelt dan meestal de cel Speciale
Onderwijsleermiddelen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten
in.
Wanneer u als werknemer of als zelfstandige nood hebt aan een
aanpassing van uw arbeidspost, dan kan uw werkgever daarvoor
een aanvraag doen bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
en Beroepsopleiding (VDAB) – Dienst Arbeidsbeperking. U kunt
ook een aanvraag bij de VDAB indienen voor een tussenkomst in
arbeidsgereedschap en -kleding, of voor een tolk voor doven en
slechthorenden.
Voor meer informatie kunt u terecht in de Werkwinkel in uw buurt.
U kunt ook informeren via de algemene VDAB-informatiekanalen:
T 0800 30 700 (gratis servicelijn – elke werkdag van 8 tot 19 uur)
F 02 508 38 11
E info@vdab.be
www.vdab.be/arbeidshandicap
Werkt u bij de Vlaamse overheid, dan kunt u een aanvraag voor
tussenkomst richten aan de Dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse
overheid: overheid.vlaanderen.be.
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VOOR WELKE HULPMIDDELEN GEEFT HET
VAPH GEEN TEGEMOETKOMING?
Voor bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen kan het VAPH u
geen tegemoetkoming geven. Zo kan het VAPH u bijvoorbeeld geen
tegemoetkoming geven voor:
—— apparatuur voor medische of paramedische behandeling,
zoals een aërosoltoestel, kinétoestel, een bril, operaties,
hoorapparaten ...
—— apparatuur voor onderhoud van de fysieke conditie,
zoals een hometrainer
—— fietsen met een hulpmotor, snor- en bromfietsen
—— verzekeringskosten
—— gsm-toestellen (behalve voor vergrotings- en
uitleessoftware voor gsm’s)
—— een standaardcomputer (desktop of laptop)
—— een aanhangfiets met één wiel
—— een toiletverhoging
—— een leeslamp
—— ...
U kunt de volledige lijst raadplegen op www.vaph.be. Bent u niet
zeker of een bepaald hulpmiddel in aanmerking komt voor een
tegemoetkoming? Vraag het dan na bij een provinciaal kantoor van
het VAPH.

HANDICAP DOOR ONGEVAL, ZIEKTE OF
MEDISCHE FOUT
Als een (verkeers)ongeval, een arbeidsongeval, een beroepsziekte
of een medische fout de oorzaak is van uw handicap, dan
spreekt u in eerste instantie een verzekeringsmaatschappij of een
gespecialiseerd fonds aan om uw schade te vergoeden.
De verzekeringsmaatschappij of het fonds in kwestie onderzoekt of
u recht heeft op een schadevergoeding.
Breng daarnaast ook het VAPH (via uw multidisciplinair
team) meteen op de hoogte. Terwijl het onderzoek van
de verzekeringsmaatschappij loopt, kunt u namelijk al de
aanvraagprocedure voor ondersteuning bij het VAPH starten en
eventueel al ondersteuning krijgen.
Het VAPH en de verzekeringsmaatschappij zullen dan uw
situatie bekijken en onderling afstemmen wie voor uw
schadevergoeding kan instaan. Een goede samenwerking tussen de
verzekeringsmaatschappij of het fonds, uzelf en het VAPH is dus
nodig om een zo volledig mogelijke vergoeding voor uw schade te
waarborgen.
Meer informatie vindt u op www.vaph.be.
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CONTACT
Voor vragen kunt u terecht bij:
PROVINCIALE KANTOREN
Provinciaal kantoor Antwerpen
Potvlietlaan 5
2600 Berchem
T 03 270 34 40
F 03 270 34 41
E antwerpen@vaph.be
Provinciaal kantoor Brugge
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 55
8200 Sint-Michiels
T 050 40 67 11
F 050 39 36 80
E brugge@vaph.be
Provinciaal kantoor Gent
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 51
9000 Gent
T 09 269 23 11
F 09 269 23 39
E gent@vaph.be
Provinciaal kantoor Hasselt
Ilgatlaan 7
3500 Hasselt
T 011 27 43 54
F 011 28 51 09
E hasselt@vaph.be

Provinciaal kantoor Leuven
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6/57
3000 Leuven
T 016 31 12 11
F 016 31 12 29
E leuven@vaph.be
Antennepunt Brussel
Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
T 02 225 84 62
F 02 225 84 05
E brussel@vaph.be
Openingsuren:
maandag en woensdag
van 9.15 tot 12.15 uur en
van 14 tot 16 uur
(in juli en augustus
enkel op woensdag)
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