Nummer: INF/MDT/1401
Brussel, 24 januari 2014

Aan
de
instanties
die
erkend
multidisciplinaire verslagen af te leveren

zijn

om

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 het Agentschap Zorginspectie

Vragen naar:
Charlotte De Ketelaere, T 02 225 85 47, e-mail: charlotte.deketelaere@vaph.be

Betreft :
1.
Geïndexeerde vergoeding voor het opmaken van multidisciplinaire verslagen
2.
Geïndexeerde refertebedragen in het kader van Individuele Materiële Bijstand (IMB)

Geachte mevrouw
Geachte heer
In januari worden traditiegetrouw de verschillende tegemoetkomingen en vergoedingen aangepast aan
de gezondheidsindex. Hieronder vindt u de voor 2014 geldende vergoedingen voor de diverse verslagen
die door multidisciplinaire teams worden opgemaakt.
1.

Geïndexeerde vergoedingen voor het opmaken van multidisciplinaire verslagen

Voor het vergoeden van multidisciplinaire verslagen wordt een onderscheid gemaakt tussen de
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vergoeding voor het opmaken van een basisverslag, onafhankelijk van het vraagtype (IMB of Zorg) en een
actualisering of aanvulling van een bestaand verslag.

2.



De geïndexeerde vergoeding voor het opmaken van een multidisciplinair verslag in het kader van
een eerste aanvraag bedraagt € 337,58.
Het multidisciplinair verslag, met de eventueel bijhorende adviesrapporten, dat wordt
opgemaakt naar aanleiding van een eerste vraag tot ondersteuning wordt beschouwd als een
basisverslag.



Voor het afleveren van een verslag naar aanleiding van een volgende vraag tot ondersteuning
bedraagt de vergoeding € 310,21.



De geïndexeerde vergoeding voor de afname van het zorgzwaarte-instrument bedraagt € 310,21.



Voor de opmaak van een PAB inschalingsverslag wordt een vergoeding van € 310,21 voorzien.



Voor het afleveren van een multifunctioneel functioneringsrapport voor het aanvragen van een
mobiliteitshulpmiddel bedraagt de vergoeding eveneens € 310,21.



De vergoeding voor een door het Kennis- en Ondersteuningscentrum (KOC) erkende expert
materiële bijstand opgemaakt verslag bedraagt 449,73 euro.

Refertebedragen in het kader van Individuele Materiële Bijstand

De refertelijst bij het Besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 wordt jaarlijks op 1 januari
aangepast aan de index. De geïndexeerde refertelijst en geïndexeerde bedragen die het VAPH kan
verlenen voor rolstoelen kunt u terugvinden op de website van het VAPH (www.vaph.be).
Indien u bijkomende vragen heeft, kan u contact opnemen met Dorin De Vis (T 02 225 86 44, e-mail :
dorin.devis@vaph.be) of Charlotte De Ketelaere (T 02 225 85 47, e-mail:
charlotte.deketelaere@vaph.be)
Met vriendelijke groeten

Karine Moykens
Wnd. Administrateur-generaal
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