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      Nummer: INF/MDT/1311   
    
 
      Brussel, 27 augustus 2013 

 
 
 

     Aan de instanties die erkend zijn om 
multidisciplinaire verslagen af te leveren 

 
Aan de voorzitter en de leden van de permanente 
werkgroep “Inschrijvingen en Evaluaties” en 
“Individuele Materiële Bijstand en Universal Design” 

 
Aan de voorzitter en de leden van de Bijzondere 
Bijstandscommissie 

 
Aan de organisaties die erkend zijn om de Personen 
met een handicap of hun gezinnen te 
vertegenwoordigen 

 
Aan de voorzitter en de leden van de Provinciale 
Evaluatiecommissies en de Adviescommissies 

 
 Aan de experts voor gespecialiseerde persoonlijke 
adviesverlening.  

      
      Aan zorginspectie 
 
 
 
Vragen naar:  
Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC),T 02/225 86 61 ,  koc@vaph.be 
 
 
 

Betreft: Hulp vragen aan het KOC in een individueel dossier 

 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Zoals u wellicht weet, heeft een multidisciplinair team (MDT) de mogelijkheid om tijdens het 
adviseringsproces voor hulpmiddelen of aanpassingen hulp te vragen aan het Kenniscentrum 
hulpmiddelen (KOC). Via deze infonota willen we die mogelijkheid nog eens onder de aandacht 
brengen. 

1 Noodzakelijke gegevens in een adviesrapport 

Bij een vraag voor ondersteuning in het kader van individuele materiële bijstand moet het MDT een 
adviesrapport bezorgen aan het VAPH. In dat rapport neemt het team alle medische, sociale en 
psychologische elementen op die belangrijk zijn om te oordelen over de vraag voor hulpmiddelen of 
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aanpassingen. Het team toont in dat rapport ook aan dat de gevraagde ondersteuning de goedkoopst 
adequate oplossing is aan de hand van: 
 

 een omschrijving van de probleemactiviteit(en) 

 een omschrijving van de mogelijkheden en beperkingen van de betrokkene 

 de functionele en technische eisen waaraan de oplossing moet voldoen 

 aangevraagde hulpmiddelen 

 overwogen maar niet-gekozen alternatieven aangevuld met: 
o eventueel de motivatie van de zeer uitzonderlijke zorgbehoefte 
o eventueel een offerte voor hulpmiddelen die naar de BBC gaan. De items op de 

offerte komen overeen met de aangevraagde, omschreven en gemotiveerde items in 
het adviesrapport. Uit het adviesrapport en de offerte is duidelijk wat elk item 
precies is, waarvoor het dient en waarom het voor betrokkene noodzakelijk is. 

 
Naargelang de vraag kan of moet het rapport aangevuld worden met extra elementen: 
 

 testverslag in geval van twijfel over de adequaatheid van het hulpmiddel (cfr. minimale 
kwaliteitseisen voor multidisciplinaire teams) 

 volledig plan van de woning of een duidelijke schets met maatvoering in geval van 
verbouwing – aanbouw – nieuwbouw – en voor oplossingen  voor verticale circulatie zoals een 
traplift, een verticaal hefplatform -1,80 m (plateaulift) en een verticaal hefplatform +1,80 m 
(kokerlift): zie ‘noodzakelijke documenten bij aanvraag van ondersteuning bij 
woningaanpassingen (punt 4)’ 

 in geval van autoaanpassingen waarvoor er een tegemoetkoming gevraagd wordt aan de 
Bijzondere Bijstandscommissie: volledig en correct ingevuld aanvraagformulier 
autoaanpassing (cfr. infonota INF1309) 

 … 
 
Het adviesrapport bij het VAPH aanleveren zonder deze verplichte gegevens is zinloos aangezien het 
agentschap de vervollediging zal vragen aan het MDT.  
 

2 Wanneer hulp vragen aan het KOC? 

 
Als een team over onvoldoende informatie en kennis beschikt om een persoonlijk advies te verlenen, 
kan het team hulp vragen aan het KOC. Dat moet gebeuren vooraleer het adviesrapport in te dienen 
bij het VAPH. 
 

3 Hoe hulp vragen aan het KOC? 

Als een team hulp vraagt aan het KOC, dan bezorgt het team zoveel mogelijk gegevens aan het KOC. 
Dat geeft het KOC de mogelijkheid om snel een beeld te krijgen van de situatie: 
 

 persoonlijke gegevens van de persoon met een handicap 

 omschrijving van de bijstandsvraag en de reeds verzamelde informatie 

 omschrijving van de probleemactiviteit(en) 
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 omschrijving van de mogelijkheden en beperkingen 

 in geval van woningaanpassing: volledig plan van de woning of een duidelijke schets met 
maatvoering in geval van verbouwing – aanbouw – nieuwbouw – en voor oplossingen  voor 
verticale circulatie zoals een traplift, een verticaal hefplatform -1,80 m (plateaulift) en een 
verticaal hefplatform +1,80 m (kokerlift): zie ‘noodzakelijke documenten bij aanvraag van 
ondersteuning bij woningaanpassingen (punt 4)’ 

 in geval van autoaanpassingen: ingevuld aanvraagformulier autoaanpassing wanneer er een 
tegemoetkoming gevraagd wordt aan de Bijzondere Bijstandscommissie (cfr. infonota 
INF1309) 

 … 
 
Het team geeft bij zijn vraag naar hulp duidelijk aan waarmee het problemen heeft om te komen tot 
een persoonlijk advies en waarbij het juist hulp verwacht van het KOC. 

4 Noodzakelijke documenten bij aanvraag van IMB-ondersteuning voor 
woningaanpassingen 

In geval van verbouwing/aanbouw/aanpassing van de woning, bij nieuwbouw en voor oplossingen  
voor verticale circulatie zoals een traplift, een verticaal hefplatform -1,80 m (plateaulift) en een 
verticaal hefplatform +1,80 m (kokerlift) moet bijkomend een plan van de woning (in pdf-formaat) 
toegevoegd worden. Een plan bevat altijd maatvoering. Foto’s mogen toegevoegd worden ter 
illustratie. Een volledig plan omvat: 
 

 het liggingsplan 

 het situeringsplan 

 het inplantingsplan 

 het terreinprofiel 

 bovenaanzichten per bouwlaag 

 zijaanzichten 

 voor- en achteraanzichten 

 doorsneden 
 
Als de aanpassing zich beperkt tot het herinrichten van een ruimte (vb badkamer) dan volstaat een 
schets met correcte maatvoering. 
 
Voor verschillende woningaanpassingen zijn vergunningen noodzakelijk, zie: 
www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14859. Bij huurwoningen moet er daarenboven 
ook een toelating van de eigenaar zijn. Een vergunningsbewijs en/of bewijs van toelating van de 
eigenaar moet aan het dossier toegevoegd zijn. 

Verbouwing/ombouw/aanpassing woning 

In geval van een verbouwing/ombouw/aanpassing van de woning, moet altijd een plan of schets van 
de woning vóór de aanpassing en een plan of schets van de geplande werken toegevoegd worden. 
 
Voor elke wijziging of aanpassing van een leefruimte moeten de toegankelijkheid en de 
bereikbaarheid van die ruimte aangetoond worden. 
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Nieuwbouw 

In geval van nieuwbouw, moet altijd een volledig plan in pdf-formaat toegevoegd worden. 
Enkel deelplannen, zoals een grondplan, zijn onvoldoende. 
 

Verticale circulatie:  traplift- plateaulift – kokerlift 

In geval van verticale circulatie, moet altijd een volledig plan toegevoegd worden. Er moet ook een 
recente offerte toegevoegd worden. 

Traplift 

Bij personen die behoren tot het doelgroep vervanging onderste ledematen (VOL- 
rolstoelgebruikers) moet het team zeker zijn dat: 
 

 de betrokkene het hulpmiddel meerdere keren per dag zal gebruiken 

 de betrokkene zelfstandig de transfer met een hoogteverschil kan uitvoeren 

 de betrokkene voldoende circulatieruimte onder en boven heeft 

 de betrokkene per verdiep over een extra mobiliteitshulpmiddel beschikt 

 de betrokkene de traplift voor een voldoende lange periode, in verhouding tot de 
referteperiode van 12 jaar, zal kunnen gebruiken 

o om dat te beoordelen, zal het principe van de redelijke aanpassing 
gehanteerd worden 

Plateaulift  

Met een plateaulift bedoelen we de verticale hefplatformen als oplossing onder 1,80m en de 
diagonale hefplatformen die een trap volgen.  
 

Kokerlift 

Met een kokerlift bedoelen we de verticale hefplatformen als oplossing boven 1,80m. Deze 
oplossingen hebben altijd een volledig gesloten schacht of koker. 

 
De nodige documenten opvragen, kan de doorlooptijd gevoelig verlengen. Gelieve op tijd overmacht 
in  te roepen en uw cliënt daarover te informeren. 
 
Indien u bijkomende vragen of opmerkingen heeft, kan u contact opnemen met het KOC (T 02 225 86 61, e-

mail: koc@vaph.be)  
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
 
Laurent Bursens 
Administrateur-generaal 
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