Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 BRUSSEL
www.vaph.be

INFONOTA
Gericht aan: De instanties die erkend zijn om
multidisciplinaire verslagen af te leveren, de voorzitter
en de leden van de permanente werkgroep
“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
3 juli 2018
1806

E-mail

koc@vaph.be

Daisyspelers met CD – aanvraag upgrades software
Geachte mevrouw
Geachte heer
Met deze infonota willen we u graag op de hoogte brengen van volgende wijzigingen.
1. Daisyspelers met CD
Het aanbod gesproken lectuur (kranten, boeken, tijdschriften, …) wordt momenteel nog
aangeboden op CD. Gelet op de sterk uitgebreide mogelijkheden om daisylectuur online te
downloaden, wordt de beschikbaarheid via CD door sommige producenten in de nabije toekomst
stopgezet.
De drie productiecentra voor daisylectuur in Vlaanderen zijn Transkript, Luisterpunt en Kamelego.
De eerste twee gaan nog voor onbepaalde tijd door met het aanbieden van CD’s, naast hun online
aanbod. In 2019 moet Kamelego, aanbieder van gesproken Vlaamse kranten, noodgedwongen
volledig overschakelen op een online aanbod. Zij zullen dus geen publicaties op CD meer
aanbieden.
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Gebruikers van een gewone daisyspeler (zonder online mogelijkheid) moeten tijdig kunnen
overstappen naar een online daisyspeler. Om deze overschakeling mogelijk te maken, wordt de
mogelijkheid voorzien om voor het verstrijken van de refertetermijn van 5 jaar een online
daisyspeler terugbetaald te krijgen. Uit de motivering hiervoor moet duidelijk zijn dat hun
daisylectuur binnen zeer afzienbare tijd (enkele maanden tot een half jaar) enkel nog online
verkrijgbaar zal zijn. Momenteel is dat enkel het geval voor de gesproken kranten van Kamelego.
Later volgen wellicht ook de twee andere aanbieders, Transkript en Luisterpunt. Het adviesrapport
moet ook duidelijk het merk en het type van de daisyspeler die moet vervangen worden
vermelden.
Daisyspelers voor CD’s die aangevraagd worden na 1 augustus 2018 kunnen binnen de
refertetermijn geen tegemoetkoming meer krijgen voor de overschakeling naar een online
daisyspeler omwille van een ontoereikend aanbod op CD. Gelet op de informatie in deze infonota
gaan we er van uit dat er in die gevallen een bewuste keuze gemaakt werd voor een daisyspeler
met CD en zonder online mogelijkheid.
2. Aanvraag upgrades
Het VAPH ontvangt regelmatig aanvragen om upgrades voor software te vergoeden. Deze upgrades
zijn vaak noodzakelijk om de goede werking van het oorspronkelijk softwarepakket te garanderen,
bijvoorbeeld bij de overgang naar een nieuwe versie van Windows. De redenen voor de noodzaak
van een upgrade zijn goed gekend.
Daarom vraagt het VAPH vanaf nu niet meer standaard een adviesrapport voor dergelijke
aanvragen. Een eenvoudige aanvraag met motivering van de gebruiker volstaat. Mocht een
adviesrapport toch noodzakelijk zijn dan zal het VAPH dit opvragen. Enkel in de gevallen waar het
VAPH een adviesrapport opvraagt, zal dit vergoed worden.
Indien u vragen heeft bij de inhoud van deze infonota kan u contact opnemen met het VAPH via de
bovenaan vermelde contactgegevens.
Met vriendelijke groeten,

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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