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Aanpassing refertelijst 2017
Gericht aan

De instanties die erkend zijn om multidisciplinaire verslagen af te
leveren, de voorzitter en de leden van de permanente werkgroep
“Toeleiding” en “Hulpmiddelen”, de voorzitter en de leden van de
Bijzondere Bijstandscommissie, de organisaties die erkend zijn om de
Personen met een handicap of hun gezinnen te vertegenwoordigen, de
voorzitter en de leden van de Provinciale Evaluatiecommissies en de
Adviescommissies, de experts voor gespecialiseerde persoonlijke
adviesverlening, het Agentschap Zorginspectie

Vragen naar

Cluster Hulpmiddelen en Aanpassingen

E-mail

hulpmiddelen@vaph.be

Geachte mevrouw
Geachte heer
Er worden een aantal aanpassingen aan de refertelijst ingevoerd. Deze
aanpassingen zullen gelden voor aanvragen die ingediend worden vanaf
1/12/2017. U vindt een overzicht van de aanpassingen in deze infonota. De
aanpassingen worden opgedeeld volgens het domein waaronder ze zullen
voorkomen in de refertelijst.

1

WONEN

De voorbije jaren werd in het hulpmiddelenbeleid van het VAPH al sterk ingezet op
aangepast wonen voor personen met een handicap. Ook bij de komende
uitbreiding blijft dit een aandachtspunt.

1.1 Rookmelder en babyfoonzender bij mobiel
signaleringssysteem
De opties rookmelder en babyfoonzender zijn opgenomen in de refertelijst bij het
signaleringssysteem onder ‘Vervanging gehoor’. Bij het mobiel signaleringssysteem
dat onder ‘Aanvulling gehoor’ en ‘Vervanging gehoor’ voorkomt, zijn deze opties
voorlopig nog niet voorzien. Met het van kracht worden van de nieuwe refertelijst
wordt dit aangepast. De tegemoetkomingen zijn dezelfde als deze bij het vast
signaleringssysteem.
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Referteklasse
Mobiel signaleringssysteem
Rookmelder bij mobiel signaleringssysteem

Refertetermijn
7
7

Babyfoonzender bij mobiel signaleringssysteem

7

refertebedrag
€ 417,55
€ 188,67 /stuk
(max. 2 stuks)
€ 52,41

1.2 Omgevingsbediening
1.2.1 Statieven en houders voor zender en smartphone
De huidige zenders in de rubrieken ‘Zender stand-alone met dynamisch aanraakscherm’ en ‘Zender standalone voor bediening via schakelaars (scanning)’ zijn oplossingen op basis van een smartphone. De
smartphone doet dienst als scherm en het effectieve zendgedeelte is ondergebracht in een ander toestel.
Het huidige refertebedrag is gebaseerd op statieven en houders om de smartphone (scherm) zichtbaar te
monteren en een velcro-oplossing om de zender te monteren.
Uit ervaring blijkt de velcro-oplossing echter niet te voldoen. Om de zender stevig en op een geschikte plek
(in zichtlijn met multimedia) te monteren zijn een extra statief en houder nodig.
Daarom wordt het refertebedrag verhoogd van € 200 naar € 350, de kostprijs van de goedkoopst adequate
oplossing om zowel de zender als de smartphone stevig te monteren en de huidige benaming van de
referteklasse te wijzigen in "Statieven en houders voor zender en smartphone"
Referteklasse
Omgevingsbedieningsapparatuur:
Zenders voor zeer veel functies (smartphone-functies,
multimedia, IR, ...)
Ofwel: Zender stand-alone voor bediening via schakelaars
(scanning)
Aanvulling voor bediening aan bed en op rolstoel
Statieven en houders voor zender en smartphone

Refertetermijn

7

refertebedrag

€ 350,00/stuk
(max. 2 stuks)

1.2.2 Schakelaars, joystick … en bijhorende statieven
Het huidige refertebedrag is gebaseerd op oplossingen die onvoldoende aangepast zijn voor de
meerderheid van de doelgroep. De schakelaar moet voor de meerderheid zeer licht bedienbaar zijn en aan
het hoofd gemonteerd worden.
Dergelijke schakelaars en statieven voor hoofdbediening zijn veel duurder en worden doorgaans aan de
Bijzondere bijstandscommissie voorgelegd. Daarom wordt het refertebedrag verhoogd van € 340 tot €
450, de kostprijs voor de goedkoopst adequate oplossing voor de meerderheid van de doelgroep van
omgevingsbedieningssystemen.

Referteklasse
Omgevingsbedieningsapparatuur:
Zenders voor zeer veel functies (smartphone-functies,
multimedia, IR, ...)
Ofwel: Zender stand-alone voor bediening via schakelaars
(scanning)
Aanvulling voor bediening aan bed en op rolstoel
Schakelaars, joystick … en bijhorende statieven

Refertetermijn

7

refertebedrag

€ 450,00/stuk
(max. 2 stuks)

En
Referteklasse
Omgevingsbedieningsapparatuur:
Zenders voor zeer veel functies (smartphone-functies,
multimedia, IR, ...)
Ofwel: Zender geïntegreerd met rolstoelbesturing,
afneembaar voor stand-alone
Aanvulling voor bediening aan bed
Schakelaars, joystick … en bijhorende statieven

Refertetermijn

7

refertebedrag

€ 450,00

1.2.3 Parlofonie-oplossing via draadloze telefoon met aangepaste bediening
Het huidige refertebedrag voor een parlofonie-oplossing met aangepaste bediening is gebaseerd op een
oplossing met een IP-camera. Deze oplossing is nog in ontwikkeling en is nog niet beschikbaar op alle
configuraties. Er werd initieel gekozen om het refertebedrag op deze oplossing te richten om de verdere
ontwikkeling te stimuleren.
Tot vandaag is deze oplossing echter nog niet beschikbaar op de meest gevraagde (en tegelijk goedkoopst
adequate) configuraties op basis van de Housemate. Op deze zender is momenteel enkel een parlofonie
oplossing op basis van een telefoon bediend via de zender van de omgevingsbediening beschikbaar. Deze
parlofonie-oplossing is veel duurder en wordt daarom doorgaans aan de Bijzondere Bijstandscommissie
(BBC) voorgelegd.
Om dit te vermijden, wordt voor deze duurdere oplossing een nieuwe referteklasse met een hoger
refertebedrag voorzien. Bij de doelgroep in de hulpmiddelenfiche wordt opgenomen dat deze
tegemoetkoming bedoeld is voor situaties waarvoor eenvoudigere oplossingen op basis van een IP-camera
niet compatibel zijn met de zender in de goedkoopst adequate totaaloplossing. Er moet bij de aanvraag
duidelijk beargumenteerd worden waarom een oplossing met IP-camera niet mogelijk is.
Referteklasse
Omgevingsbedieningsapparatuur:
Ontvangers en andere randapparatuur
Parlofonie-oplossing via draadloze telefoon met
aangepaste bediening

Refertetermijn

15

refertebedrag

€ 2.450

1.2.4 Parlofonie-oplossing via IP-camera
Het huidige refertebedrag voor een parlofonie-oplossing met aangepaste bediening is gebaseerd op een
oplossing met een IP-camera. Deze oplossing is nog in ontwikkeling en is nog niet beschikbaar op alle
configuraties. Er werd initieel gekozen om het refertebedrag op deze oplossing te richten om de verdere
ontwikkeling ervan te stimuleren.
Naar aanleiding van de hierboven vermelde aanpassing (zie 1.2.3) wordt de omschrijving van de bestaande
referteklasse die zich op oplossingen met IP-camera richt, verduidelijkt.
Referteklasse
Omgevingsbedieningsapparatuur:
Ontvangers en andere randapparatuur
Parlofonie-oplossing via IP-camera

Refertetermijn

15

refertebedrag

€ 800

1.2.5 Aanpassing bediening hoog-laagverzorgingsbed of hoog-laag bed-in-bed
systeem zonder bijhorende IR zender
Het huidige refertebedrag voor een aanpassing aan de bediening van een hoog-laag verzorgingsbed of een
hoog-laag bed-in-bed systeem is gebaseerd op de meerkosten van een oplossing op een bed met een
bijhorende IR-zender.
Momenteel zijn er nog maar weinig dergelijke bedden op de markt en zijn er problemen met de levering.
In vele situaties beschikt men al over een bed zonder bijhorende IR-zender of voldoen de bedden met
bijhorende IR-zender omwille van de handicap niet. In die gevallen moet de bedverstelling aangepast
worden met diverse ontvangers. Deze oplossing is veel duurder en wordt daarom soms ook aan de BBC
voorgelegd voor de vergoeding van de meerkost.
Om die reden wordt voor deze duurdere oplossing een tweede rubriek met een hoger refertebedrag en
een aangepaste doelgroep in de refertelijst opgenomen.
Referteklasse
Omgevingsbedieningsapparatuur:
Ontvangers en andere randapparatuur
Aanpassing bediening hoog-laagverzorgingsbed of hooglaag bed-in-bed systeem zonder bijhorende IR zender

Refertetermijn

10

refertebedrag

€ 2.000

1.2.6 Aanpassing bediening hoog-laag verzorgingsbed of hoog-laag bed-in-bed
systeem met bijhorende IR-zender
Naar aanleiding van de nieuwe referteklasse met aangepaste tegemoetkoming voor de vele situaties
waarbij men niet beschikt over een hoog-laag verzorgingsbed met bijhorende IR-zender (zie 1.2.5) wordt de
omschrijving van de bestaande referteklasse aangepast om aan te geven dat deze enkel bedoeld is voor
bedden met een bijhorende IR-zender.

Referteklasse
Omgevingsbedieningsapparatuur:
Ontvangers en andere randapparatuur
Aanpassing bediening hoog-laagverzorgingsbed of hooglaag bed-in-bed systeem met bijhorende IR zender

Refertetermijn

refertebedrag

10

€ 200

1.2.7 Meerkosten van een tafel die of een bureau dat aan de
functiebeperkingen is aangepast, voorzien van volgende functies of
aanpassingen: hoogteverstelling (rolstoelonderrijdbaar), buikuitsparing,
kantelbaar blad
Vanuit het werkveld werd gesignaleerd dat de tafels onder de referteklasse ‘Aangepaste werktafel’ onder
‘Aanvulling Bovenste Ledematen’ dezelfde zijn als deze onder de referteklasse ‘Meerkosten van een tafel
die of een bureau dat aan de functiebeperkingen is aangepast, voorzien van volgende functies of
aanpassingen: hoogteverstelling (rolstoelonderrijdbaar), buikuitsparing, kantelbaar blad’ in de lijst
‘Vervanging Onderste Ledematen’.
Aansluitend werd gesignaleerd dat het refertebedrag van € 489,35 voor deze rubriek niet meer voldoet
voor de goedkoopst adequate oplossing.
Daarom wordt de referteklasse ‘Aangepaste werktafel’ gewijzigd naar ‘Meerkosten van een tafel die of een
bureau dat aan de functiebeperkingen is aangepast, voorzien van volgende functies of aanpassingen:
hoogteverstelling (rolstoelonderrijdbaar), buikuitsparing, kantelbaar blad’. Het refertebedrag wordt
verhoogd worden tot € 675. Dit is het refertebedrag voor deze referteklasse onder ‘Vervanging Onderste
Ledematen’.
Referteklasse
Meerkosten van een tafel die of een bureau dat aan
de functiebeperkingen is aangepast, voorzien van
volgende functies of aanpassingen: hoogteverstelling
(rolstoelonderrijdbaar), buikuitsparing, kantelbaar
blad

Refertetermijn
7 jaar

refertebedrag
€ 675

Basiskost
€ 104,61

2 MOBILITEIT
2.1 Aankoppelwiel voor de rolwagen
De bestaande referteklasse ‘Aankoppelwiel voor de rolwagen’ in de lijsten ‘Aanvulling Onderste
Ledematen’ en ‘Vervanging Onderste Ledematen’ wordt opgesplitst op basis van de leeftijd van de persoon
met een handicap.
Binnen de aankoppelwielen bestaan er kindermodellen, juniormodellen en volwassenmodellen. Kinderen
evolueren sneller door fysieke groei en hebben daarom sneller nood aan een nieuwe tegemoetkoming voor
een ander model. De refertetermijn wordt in dit geval 5 jaar.

Indien de persoon ouder dan 16 jaar is, ligt het meer voor de hand om een model voor volwassenen te
gebruiken. In dat geval blijft de refertetermijn 8 jaar. De tegemoetkomingen blijven in de beide gevallen
hetzelfde.
Referteklasse
Aankoppelwiel met handtrappers voor de rolwagen voor
personen jonger dan 16 jaar
Aankoppelwiel met handtrappers voor de rolwagen voor
personen die 16 jaar of ouder zijn

Refertetermijn
5 jaar
8 jaar

refertebedrag
€ 2.341,33
€ 2.341,33

2.2 Aankoppelwiel met elektrische trapondersteuning voor
manuele rolwagen
Voor een aankoppelwiel met elektrische trapondersteuning wordt momenteel via de refertelijst de
tegemoetkoming gegeven voor een aankoppelwiel voor een manuele rolwagen. Dit refertebedrag is echter
ontoereikend voor elektrisch ondersteunde aankoppelwielen waardoor steeds een bijkomende
tegemoetkoming via de BBC gevraagd wordt.
Daarom wordt hiervoor een afzonderlijke referteklasse met een aangepaste vergoeding gecreëerd in de
lijsten ‘Aanvulling onderste ledematen’ en ‘Vervanging onderste ledematen’. De doelgroep voor dit
hulpmiddel is immers niet gebaat met een gewoon aankoppelwiel dat volledig op eigen kracht wordt
voortbewogen, gelet op de beperkingen aan de bovenste ledematen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat
men kiest voor een manuele rolstoel en niet voor een scooter of elektronische rolstoel.
Het hulpmiddel kan losgekoppeld worden van de manuele rolstoel. Daardoor kan de betrokkene zich
binnenshuis en in andere gebouwen verplaatsen met een manuele rolstoel. Dit bevordert de
toegankelijkheid van vele gebouwen. Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moet de
gebruiker een matig, ernstig of volledig functieverlies in een of beide bovenste ledematen ervaren.
Personen die kiezen voor een elektrische ondersteuning in functie van omgeving, het kunnen afleggen van
langere afstanden en het zich sneller kunnen verplaatsen, behoren niet tot de doelgroep voor dit
hulpmiddel. Personen die kiezen voor elektrische ondersteuning op een ligfiets met handtrappers behoren
evenmin tot de voorgestelde doelgroep.
Referteklasse
Aankoppelwiel met handtrappers met elektrische
trapondersteuning voor manuele rolwagen

Refertetermijn
8 jaar

refertebedrag
€ 4.190,58

2.3 Elektrische ondersteuning voor een manueel aankoppelwiel
Deze nieuwe referteklasse is bedoeld voor personen die reeds een volledig manueel aangedreven
aankoppelwiel gebruiken maar die door evolutie van de beperkingen de verplaatsingen niet meer of zeer
moeilijk kunnen maken. Dit gebeurt binnen de refertetermijn of het hulpmiddel is nog in zeer goede staat
waardoor een vervanging nog niet te verantwoorden is. In dat geval is er de mogelijkheid om een
elektromotor te plaatsen op de manuele handbike. De aanvrager moet voldoen aan de doelgroep van een
aankoppelwiel met elektrische trapondersteuning. De tegemoetkoming wordt opgenomen onder de lijsten
‘Aanvulling onderste ledematen’ en ‘Vervanging onderste ledematen’. Om hiervoor in aanmerking te

komen, moet de gebruiker een matig, ernstig of volledig functieverlies in een of beide bovenste ledematen
ervaren.
Referteklasse
Ombouwpakket elektrische ondersteuning voor een manueel
aankoppelwiel

Refertetermijn
8 jaar

refertebedrag
€ 1.200

2.4 Aankoppeleenheid voor een manuele (hoepel)rolstoel
Personen die gebruik willen maken van een manuele rolstoel en geen van de voorziene aankoppelwielen
kunnen of willen gebruiken, kiezen mogelijk voor een elektrische aankoppeleenheid / trekeenheid.
Hiervoor wordt via de aangepaste refertelijst een vergoeding mogelijk gemaakt onder de lijsten ‘Aanvulling
Onderste Ledematen’ en ‘Vervanging Onderste Ledematen’. Om in aanmerking te komen voor deze
tegemoetkoming moet de gebruiker een matig, ernstig of volledig functieverlies in een of beide bovenste
ledematen ervaren.
Referteklasse
Elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor een manuele
(hoepel)rolstoel

Refertetermijn
8 jaar

refertebedrag
€ 2.700

2.5 Elektrische hoepelondersteuning
Hoepelondersteuning bij een manuele rolstoel biedt de mogelijkheid aan personen met een handicap om
actief te blijven. Deze personen kiezen niet voor een scooter of een elektronische rolstoel. Deze personen
hebben ook ondersteuning bij het hoepelen binnenshuis nodig of zullen deze op korte termijn nodig
hebben. Deze hulpmiddelen bieden de mogelijkheid om te graderen van 0 tot 100% ondersteuning bij het
hoepelen. Het VAPH voorziet daarom een tegemoetkoming in de refertelijst onder de lijsten ‘Aanvulling
Onderste Ledematen’ en ‘Vervanging Onderste Ledematen’.
Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moet de gebruiker een matig, ernstig of volledig
functieverlies in een of beide bovenste ledematen ervaren.
Modellen die hoepelondersteuning bieden en die bediend worden met een joystick zijn niet inbegrepen
onder deze referteklasse omwille van de veel hogere kostprijs. Dergelijke vragen moeten hoe dan ook
steeds aan de Bijzondere Bijstandscommissie worden voorgelegd en worden voorlopig best nog via deze
piste opgevolgd.
Referteklasse
Elektrische hoepelondersteuning

Refertetermijn
8 jaar

refertebedrag
€ 4.190,58

2.6 Duofiets met ziteenheid
Een duofiets met ziteenheid is een fiets (meestal met drie wielen) met een gemakkelijke zit die toelaat dat
twee personen naast elkaar zitten tijdens het rijden. De duofiets wordt momenteel nog vergoed via de
referteklasse ‘standaard tweewieltandem bestuurder vooraan of duofiets’. De aanvragen voor deze fietsen

worden vandaag voorgelegd aan de Bijzondere Bijstandscommissie aangezien het huidige refertebedrag
hiervoor ontoereikend is.
Een specifieke referteklasse ‘duofiets met ziteenheid’ in de lijsten ‘Aanvulling onderste ledematen’ en
‘Intellectuele en andere mentale functies’ laat toe om deze aanvragen sneller te beslissen en met een
hogere tegemoetkoming dan noodzakelijk is voor een standaard tandem.
Referteklasse
Duofiets met ziteenheid

Refertetermijn
10 jaar

refertebedrag
€ 2.691,19

Basiskost
€ 210.36 tot 12 jaar,
€ 419.59 ouder dan 12 jaar

2.7 Standaard tweewieltandem bestuurder vooraan
Wanneer de duofiets met ziteenheid als een afzonderlijke referteklasse wordt ingevoerd in de refertelijst
(zie 2.6) is een aanpassing van de huidige referteklasse ‘standaard tweewieltandem bestuurder vooraan of
duofiets’ noodzakelijk. We stellen voor om in dat geval de huidige omschrijving te wijzigen naar ‘standaard
tweewieltandem bestuurder vooraan’.

2.8 Rolstoelfiets
Het huidige refertebedrag (€ 954,02) voor de rolstoelfiets blijkt te laag en wordt opgetrokken tot €
2.691,19. Deze tegemoetkoming wordt ook opgenomen in de lijst ‘Intellectuele en andere mentale
functies’ waar ze vandaag nog ontbreekt. Aangezien het rolstoelgedeelte bij deze fietscombinatie enkel
buiten kan gebruikt worden en geen volwaardig alternatief is voor een manuele rolstoel, is er geen
probleem bij een eventuele tegemoetkoming voor een tweede manuele rolstoel van het VAPH.
Referteklasse
Rolstoelfiets

Refertetermijn
10 jaar

refertebedrag
€ 2.691,19

Basiskost
€ 210.36 tot 12 jaar,
€ 419.59 ouder dan 12 jaar

2.9 Rolstoelplateaufiets
De rolstoelplateaufiets werd vroeger gezien als een rolstoelfiets. Waar de rolstoelfiets zoals hierboven (2.8)
bedoeld echter een rolstoelgedeelte bevat, beschikt de rolstoelplateaufiets over een draagplateau waar
men met de eigen manuele rolstoel kan oprijden om mee te fietsen. Voor deze fietsoplossingen wordt een
afzonderlijke referteklasse voorzien onder ‘Vervanging onderste ledematen’ en ‘Intellectuele en andere
mentale functies’ met dezelfde tegemoetkoming als voor de rolstoelfiets.
Referteklasse
Rolstoelplateaufiets

Refertetermijn
10 jaar

refertebedrag
€ 2.691,19

Basiskost
€ 210.36 tot 12 jaar,
€ 419.59 ouder dan 12 jaar

2.10 Tandem met bestuurder achteraan
Het huidige refertebedrag voor de tandem met bestuurder achteraan is te laag. Daarom wordt de
tegemoetkoming opgetrokken tot het niveau van het refertebedrag voor de driewieltandem.
Referteklasse
Tandem met bestuurder achteraan

Refertetermijn
10 jaar

refertebedrag
€ 2.691,19

Basiskost
€ 210.36 tot 12 jaar,
€ 419.59 ouder dan 12 jaar

2.11 Bodemverlaging
Een bodemverlaging is een autoaanpassing waarbij een deel van de autovloer verlaagd wordt. Een
bodemverlaging is bedoeld om met een manuele of elektronische rolstoel of een scooter (vlotter) toegang
te krijgen tot een zitplaats in de auto. Door de verlaging van de bodem wordt de inrijhoogte en de
binnenhoogte van de auto groter. Een bestaande zitplaats moet altijd ingeruild worden voor de rolstoel.
Bodemverlagingen zijn een adequate keuze bij kleine monovolumewagens (type combimodel). De
bestuurder blijft met een relatief kleine auto rijden ook al vervoert hij een rolstoelgebruiker in de rolstoel.
Los van de prijs van de aanpassing, blijft de prijs van de aankoop van de auto hierdoor eerder bescheiden.
Deze autoaanpassing is een goedkoper alternatief voor het doorzaksysteem dat in de refertelijst is
opgenomen met een refertebedrag van € 10.714,16. Het doorzaksysteem is bovendien gevoeliger voor
defecten vanwege het mechanisch knielsysteem. Door het toenemend aantal aanvragen via de Bijzondere
Bijstandscommissie werd besloten om de bodemverlaging in de refertelijst op te nemen in de lijst
‘Vervanging Onderste Ledematen’ met een tegemoetkoming van € 8.750.
Referteklasse
Aanpassing auto:
Bodemverlaging

Refertetermijn
7 jaar

refertebedrag
€ 8.750

3 COMMUNICATIE
3.1 Hoorhond
Aanvragen voor een tegemoetkoming voor assistentiehonden (blindengeleidehonden, hulphonden,
hoorhonden en meldhonden) worden vandaag, met uitzondering van de blindengeleidehonden, aan de
Bijzondere Bijstandscommissie voorgelegd. De tegemoetkoming voor een blindengeleidehond is
opgenomen in de refertelijst.
Op dit moment is er echter geen verschil in kwaliteit tussen de opleiding van blindengeleidehonden en de
opleiding van hulphonden door gemachtigde assistentiehondenscholen. De cel machtiging
assistentiehondenscholen ziet hierop toe. Sinds 1.01.2016 komen enkel nog geattesteerde
assistentiehonden in aanmerking voor een tussenkomst van het VAPH. Het ‘Voorstel van resolutie tot
opname van de assistentiehond in de refertelijst die als bijlage gaat bij het IMB-besluit van 13 juli 2001’
pleit er bovendien voor om een tegemoetkoming voor verschillende soorten assistentiehonden in de

refertelijst op te nemen. De tegemoetkoming voor een hoorhond wordt voorzien onder ‘Vervanging
gehoor’.
Meer informatie over assistentiehonden vindt u op de website www.hulpmiddeleninfo.be van het
Kenniscentrum Hulpmiddelen.
Referteklasse
Hoorhond

Refertetermijn
8 jaar

refertebedrag
€ 13.169,49

3.2 Draagbare beeldschermloep met eigen scherm
Vanuit het werkveld komt het signaal om de refertetermijn voor dit hulpmiddel te verlagen van 7 naar 5
jaar. Een 'draagbare beeldschermloep met eigen scherm' wordt permanent meegenomen en is daardoor
gevoeliger voor slijtage en beschadiging. Het is daarom logisch dat de refertetermijn korter is dan die van
de tafelmodellen beeldschermloepen.
Referteklasse
Draagbare beeldschermloep met eigen scherm

Refertetermijn
5 jaar

refertebedrag
€ 771,88

3.3 Tablet met draadloos toetsenbord met grote en contrastrijke
opschriften
Tablets voor het uitvoeren van ‘algemeen gebruikelijke tablet-activiteiten’ vormen voor de meeste
personen met een handicap geen bijkomende uitgave t.o.v. de uitgaven die een valide persoon voor die
activiteiten doet. Voor slechtzienden is er een meerkost omdat voor hen de keuze beperkt is tot toestellen
uit het duurdere marktsegment. Alleen voor die toestellen worden de voor hen noodzakelijke
toegankelijkheidsopties voldoende ondersteund. In de praktijk komt dit er bijna altijd op neer dat men
moet kiezen voor een iOS-tablet vanwege de reeds jaren uitgewerkte toegankelijkheid, de garantie op een
contrastrijk scherm met ruime kijkhoek, de samenhang van de gebruikersinterface en het beschikbaar zijn
van aangepaste opleidingen in het gebruik. Daarom wordt een tegemoetkoming opgenomen voor de
meerkost van een toegankelijke tablet.
Referteklasse
Tablet met draadloos toetsenbord met grote en
contrastrijke opschriften

Refertetermijn
5 jaar

refertebedrag
€ 373

Basiskost
€ 175

3.4 Voorleesapp voor blinden en scanstand
Sinds enige tijd zijn voorleesapps beschikbaar voor smartphones. Deze voorleesapps (en de smartphone
waarop ze geïnstalleerd zijn) zijn draagbare, even adequate en goedkopere alternatieven voor
voorleestoestellen tafelmodel en tekstherkenningssoftware met scanner.
Naast de app kan ook een scanstand noodzakelijk zijn om de voorleesfunctie maximaal te benutten. Met
een scanstand kan de smartphone efficiënt gepositioneerd worden boven de te lezen tekst. Zowel de
smartphone als het document worden onbeweeglijk gehouden voor optimale kwaliteit van de gemaakte

foto. De scanstand is voorzien van ledverlichting om er zeker van te zijn dat de foto van het document
voldoende belicht wordt.
Door de combinatie met een scanstand wordt de bedieningswijze van het voorleestoestel tafelmodel
benaderd. We stellen voor om een gepaste vergoeding in de refertelijst op te nemen voor de voorleesapp
en de scanstand.
De cliënt heeft de vrije keuze tussen de voorleesapp en een voorleestoestel. De beide tegemoetkomingen
zijn echter niet cumuleerbaar.
Referteklasse
Voorleessoftware voor smartphone
Aanvulling
Scanstand voor smartphone

Refertetermijn

refertebedrag

-

€ 100

-

€ 50

3.5 Synthetische stem
Omdat men het product ‘synthetische stem’ op zichzelf niet meer verkoopt, wordt dit verwijderd uit de
refertelijst. Op dit moment is de synthetische stem opgenomen in de refertelijst onder
'aanvulling/vervanging spraak' en 'aanvulling intellectuele en andere mentale functies' in het domein
'communicatie'.
Voor het gebruik van communicatiesoftware (inclusief synthetische stem) op een draagbare computer,
voldoet het refertebedrag van € 890,78.

4 SPECIALE BEDDEN
4.1 Bedbox op vaste hoogte of met elektrische hoogteverstelling
Een veilige en comfortabele slaapsituatie thuis maakt dat een kind/jongere/volwassene met een ernstige
meervoudige beperking thuis kan blijven. Voor diegenen onder hen die bescherming nodig hebben om te
voorkomen dat ze ongewild uit bed zouden komen en voor wie een zijsteun onvoldoende is, is een bedbox
een oplossing. Moeten ze daarnaast ook in bed verzorgd worden, dan is een bedbox met elektrische
hoogteverstelling noodzakelijk. Hiervoor zouden twee nieuwe referteklassen opgenomen worden onder
‘Vervanging onderste ledematen’ en ‘Intellectuele en andere mentale functies’. De cumul van een van deze
referteklassen met een hoog-laag verzorgingsbed is niet mogelijk.
Voor de elektrisch in hoogte verstelbare bedbox wordt eveneens een refertebedrag voor eventuele
herstellingen opgenomen. De hoogte daarvan is gebaseerd op het refertebedrag voor herstellingskosten
voor een hoog-laag verzorgingsbed.
Referteklasse
Bedbox op vaste hoogte
Bedbox met elektrische hoogteverstelling

Refertetermijn
10 jaar
10 jaar

refertebedrag
€ 1.800
€ 3.180

Herstellingskosten bedbox met elektrische hoogteverstelling

-

€ 524,06

5 HULPMIDDELEN DAGELIJKS LEVEN
5.1 Aangepaste kledij voor een persoon met een ernstige
gedragsstoornis
Personen met probleemgedrag, zoals bijvoorbeeld het smeren met ontlasting of het kapotscheuren van
kleding, hebben nood aan aangepaste kledij.
Aangepaste kleding is vaak vrijheidsbeperkend en moet voldoen aan bijzondere eisen van comfort en
functionaliteit. Soms is de vrijheidsbeperking noodzakelijk voor de eigen veiligheid en die van de anderen.
Ongewenste gedragingen zoals automutilatie (zelfverwonding) en zich besmeuren met ontlasting kunnen
alleen voorkomen worden met aangepaste kleding in sterk materiaal. Vandaar dat in de lijst ‘Aanvulling
intellectuele en andere mentale functies’, onder het domein ‘Hulpmiddelen dagelijks leven’ een nieuwe
referteklasse zou worden voorzien.
Referteklasse
Aangepaste kledij voor een persoon met een ernstige
gedragsstoornis

Refertetermijn
5 jaar

refertebedrag
€ 266,66 per stuk
(max. 2 stuks)

5.2 Hulphond
Zie ook de toelichting bij 3.1 (hoorhond). De hulphond zou worden opgenomen in de lijst ‘Vervanging
onderste ledematen’.
Referteklasse
Hulphond

Refertetermijn
8 jaar

refertebedrag
€ 13.169,49

Indien u vragen heeft over de inhoud van deze infonota dan kan u contact opnemen met de cluster
Hulpmiddelen en Aanpassingen van het VAPH via het e-mailadres dat bovenaan vermeld wordt. Vragen
over de advisering van deze hulpmiddelen kan u stellen aan het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC, e-mail:
koc@vaph.be)
Met vriendelijke groeten,

James Van Casteren
Administrateur-generaal

