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Vragen naar:
Charlotte De Ketelaere, T 02 225 8 47, e-mail : charlotte.deketelaere@vaph.be
Wouter Contreras, T 02 225 86 55, e-mail: wouter.contreras@vaph.be

Betreft: Aanvragen van hulpmiddelen voor gebruik in VAPH-voorzieningen
Geachte mevrouw
Geachte heer
Gezien de vraag naar meer duidelijkheid omtrent het aanvragen van hulpmiddelen voor individueel
gebruik in een VAPH-voorziening bezorgen wij u deze infonota met bijlage.
We willen benadrukken dat deze infonota niet van toepassing is voor het aanvragen van
hulpmiddelen voor gebruik thuis wanneer de persoon met een handicap ook nog deels thuis
verblijft. Personen die zowel thuis als in een voorziening verblijven kunnen wel nog beroep doen op
hulpmiddelen en aanpassingen voor thuis wanneer deze noodzakelijk blijken. Uiteraard moet daarbij ook
aandacht besteed worden aan de gebruiksfrequentie en de overige voorwaarden die het IMB-besluit stelt.
In de tabel in bijlage vindt u een gedetailleerd overzicht van welke hulpmiddelen in de refertelijst (in
de rijen) in welke VAPH-voorzieningen (in de kolommen) vanuit het IMB-budget gefinancierd kunnen
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worden. De tabel en deze infonota werden opgesteld in overleg met de Permanente Werkgroep
Individuele Materiële Bijstand & Universal Design en gelden als consensusdocumenten.
De tabel is opgesplitst per domein voor de grote domeinen zoals communicatie of per groep van
verwante domeinen voor de kleinere domeinen zoals Anti Decubitusmateriaal. Elk hulpmiddel in de
refertelijst, ongeacht de functiebeperking of het interventieniveau, werd opgenomen in dit
overzicht.
De kleurencode is eenvoudig:
Een groene cel betekent dat het hulpmiddel of de aanpassing voor individueel gebruik door de
aanvrager kan worden vergoed vanuit het IMB-budget voor de zorgvorm die bovenaan de
kolom vermeld wordt. Dit betekent niet dat er voor deze aanvragen automatisch een
goedkeuring van het VAPH volgt. Een goede motivering van de noodzaak van het individueel
gebruik, de gebruiksfrequentie en dergelijke meer, via de gebruikelijke aanvraagprocedures
van het VAPH, blijft noodzakelijk.
Een aannemelijke reden voor individueel gebruik van een hulpmiddel in een voorziening kan
bijvoorbeeld zijn dat het om maatwerk of een zeer moeilijk aanpasbaar hulpmiddel gaat. Ook
individueel gebruik van bepaalde hulpmiddelen om hygiënische redenen (vb. tildoek) of
omdat het hulpmiddel (quasi) constant door één cliënt gebruikt wordt (vb. anti
decubitusmatras) kan bijvoorbeeld aannemelijk zijn.
De aanpassing van een individueel gebruikte wagen kan bijvoorbeeld ten laste genomen
worden maar niet de aanpassing van een voertuig voor gemeenschappelijk gebruik door
verscheidene cliënten in de voorziening. Evenmin kunnen tildoeken voor gemeenschappelijk
gebruik binnen een voorziening ten laste genomen worden. Tildoeken voor individueel gebruik
kunnen wel vergoed worden.
Een rode cel betekent dat het hulpmiddel of de aanpassing niet zal worden vergoed vanuit
het IMB-budget voor de bovenaan vermelde zorgvorm. Deze aanvragen worden dan ook beter
niet ingediend.
Een oranje cel komt zeer zelden voor en betekent dat de subsidie eenmalig is. Dit betekent
dat deze subsidie slechts éénmaal per erkende wooneenheid kan worden toegekend.
Tot slot wijzen we er op dat hulpmiddelen die vanuit het IMB-budget gesubsidieerd worden, steeds
eigendom blijven van de persoon met een handicap en dus meegenomen moeten worden bij verhuis.
Indien u bijkomende vragen of opmerkingen heeft, kan u contact opnemen met Charlotte De Ketelaere (T
02 225 85 47, e-mail: charlotte.deketelaere@vaph.be) of Wouter Contreras (T 02 225 86 55, e-mail:
wouter.contreras@vaph.be)
Met vriendelijke groeten

Laurent Bursens
Administrateur-generaal
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