Bijlage 2. Aanpassingen aan MOHM die opgenomen worden in de productlijst na advies van AC MOHM van 25/02/2021

Unieke sleutel Product code Status
m.i.v. datum Prestatiecode Merk
1 BVER20040
201025200004 Goedgekeurd
1/03/2021 224117
Vermeiren

Adviezen Adviescommissie MOHM 25/02/2021
Positief advies voor de onderstaande 43 aanpassingen
Type
Publieksprijs Beknopte beschrijving
elektrisch verstelbare centrale comfortbeensteun
BZ10 - centrale comfortbeensteun - elektrisch
1249,52
in hoek instelbare voetplaat in aluminium, vast en op beugel gemonteerd plaque de base en
aluminium à angle réglable, fixe et montée sur un support winkelverstellbare AluminiumGrundplatte, fest und auf einer Halterung montiert
voetplaat op beugel voor VV
248,00
in hoek instelbare voetplaten in aluminium, ééndelig of tweedelig plaques de base à angle
réglable en aluminium, monobloc ou en deux pièces winkelverstellbare Fußplatten aus
Aluminium, einteilig oder zweiteilig
voetplaat eendelig of 2 delig
294,00

2 BBER20027

201105200082 Goedgekeurd

1/03/2021 220757

Berollka

3 BBER20025

201105200091 Goedgekeurd

1/03/2021 220757

Berollka

4 BBER20029

201105200116 Goedgekeurd

1/03/2021 220757

Berollka

eendelige voetplaat

262,00

5 BBER20030

201105200125 Goedgekeurd

1/03/2021 220757

Berollka

in hoek instelbare voetplaat

270,00

6 BBER20031

203106200001 Goedgekeurd

1/03/2021 220956

Berollka

rughoek verstelling

312,38

7 BBER20028
8 BVER20041

201105200107 Goedgekeurd
202007200017 Goedgekeurd

1/03/2021 220757
1/03/2021 220853

Berollka
Vermeiren

eendelige voetplaat vv
Bi5 voor actief rolstoel volwassene

268,00
151,50

9 BJLD20022

112103200002 Goedgekeurd

1/03/2021 225598

Leckey

KIT modulaire ziteenheid

2995,00

eendelige, vaste en in hoek instelbare voetenplaat in aluminium repose-pieds monobloc, fixe
et inclinable en aluminium einteilige, feste und winkelverstellbare Fußplatte aus Aluminium
in hoek instelbare aluminium voetplaat, opklapbaar en op een beugel gemonteerd plaque de
base en aluminium à angle réglable, pliable et montée sur un support winkelverstellbare
Aluminiumgrundplatte, faltbar und auf einer Halterung montiert
instelling van de rughoek in stappen van 10°, tussen70° en 120°, rug ook neerklapbaar
réglage de l'angle du dossier par incréments de 10 °, entre 70 ° et 120 °, le dossier peut
également être rabattu Die Einstellung des Rückenwinkels in Schritten von 10 ° zwischen 70 °
und 120 ° kann auch nach unten geklappt werden
eendelige, opklapbare, in hoek verstelbare aluminium voetplaat plaque de base en
aluminium reglable en angle, pliable, monobloc réglable einteilige, klappwinkelverstellbare
Aluminiumgrundplatte
armsteun instelbaar in hoogte voor actief rolstoel volwassene
Modulaire aanpasbare ziteenheid vanaf 18 jaar. Max. gebruikersgewicht 75kg. Zitdiepte
instelbaar van 41cm - 56cm. Zitbreedte/ bekkenbreedte 21,5cm -37cm . Rughoogte 58cm71cm. Rughoek 90° - 120°

10 BPER20010

201025200056 Goedgekeurd

1/03/2021 224117

Permobil Benelux B.V. HD elektrisch centrale comfortbeensteun

2040,08

11 BPER20011

202122200007 Goedgekeurd

1/03/2021 223093

Permobil Benelux B.V. Kniesteun met bekleding stof

631,25

12 BPER20013

202108200007 Goedgekeurd

1/03/2021 223196

Permobil Benelux B.V. Gevormde armsteun, scharnierend

501,62

De elektrisch verstelbare Heavy Duty (HD) centrale beensteun beschikt over een instelbare,
automatische lengtecompensatie van 185 of 205mm.&nbsp; Deze beensteun compenseert
automatisch de lengteverschillen van de benen die optreden bij flexie en extensie van het
kniegewricht tijdens houdingsveranderingen. Deze centrale beensteun wordt steeds
uitgerust met instelbare kuitsteunen , aanpasbaar als ondersteuning voor beide onderste
ledematen. De elektrisch centrale beensteun kan door de gebruiker zelfstanding bediend
worden dmv de besturingseenheid. De voetplaten zijn instelbaar ifv de onderbeenlengte .
Beschikt over een zeer krachtige actuator, ontworpen om HD-krachten op te vangen.
Deze kniesteun is ergonomisch en vormvast. De kniesteun omvat beide knieën en is
driedimensionaal instelbaar (hoogte, breedte en diepte). De kniesteun is afneembaar i.f.v. de
transfer van de gebruiker. Komt standaard met een gelpadding en stretchhoesjes voor beide
pads.
Armgoten en handpads zijn beschikbaar op de Corpus en Corpus HD modellen. De armgoten
zijn voorzien van vormbare zij- en elleboogsteunen met optionele handpads die verkrijgbaar
zijn in twee verschillende maten. In combinatie met een unieke adapterplaat en een
geïntegreerde UniTrack-rail, exclusief voor Permobil, bieden deze samenstellingen een zeer
configureerbare ondersteuning voor de bovenste ledematen. Samen met het ingebouwde
scharnier van de armlegger, kan een mediale rotatie bekomen worden.

608,71

De nieuwe hoofdsteunbevestiging met BodiLink MAX 8 PT-hardware is uiterst sterk en
aanpasbaar en te combineren met de BodiLink wegzwenkbare arm om de kinbediening te
monteren. De maat van hoofdsteun-pad is bij deze uitvoering Large. Inclusief stretch hoes.

13 BPER20015

Bijlage 2

203112200094 Goedgekeurd

1/03/2021 221133

Permobil Benelux B.V. Bodilink hoofdsteun L
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14 BPER20017

203128200003 Goedgekeurd

1/03/2021 223233

Permobil Benelux B.V. Bodilink dijbeensteun

138,49

15 BPER20021

205109200003 Goedgekeurd

1/03/2021 221597

Permobil Benelux B.V. Midline mount middenbesturing

776,03

16 BPER20019

203131200002 Goedgekeurd

1/03/2021 223299

Permobil Benelux B.V. Orig./Bodilink hfdst met functionele positionering

1708,67

17 BPER20018

203129200005 Goedgekeurd

1/03/2021 223277

Permobil Benelux B.V. Bodilink heupsteun

138,49

18 BPER20016

203113200044 Goedgekeurd

1/03/2021 221155

Permobil Benelux B.V. Bodilink Romppelot

152,06

19 BPER20014

203112200085 Goedgekeurd

1/03/2021 221133

Permobil Benelux B.V. Bodilink hoofdsteun S & M

552,34

20 BPER20007

205124200032 Goedgekeurd

1/03/2021 225554

Permobil

Unitrack USB lader, enkel

182,57

21 BSCU20022

201025200047 Goedgekeurd

1/03/2021 224117

Scout Mobility

Agilo Seating Elektrische centrale beensteun

1249,52

22
23
24
25
26
27

201025200031
110103200006
201102200013
110101200011
201025200022
202007200001

1/03/2021
1/03/2021
1/03/2021
1/03/2021
1/03/2021
1/03/2021

224117
220558
220639
220514
224117
220853

Karma
Drive
Drive
Drive
Karma
Quickie

Electrische centrale beensteun Mid Lectus/Evo Lect
D-Q-SIT AIR
Beensteun mechanisch Litec
D-Q-SIT GEL
Electrische centrale beensteun Leon/Morgan
Quickie Armlegger

1249,52
437,34
124,95
124,95
1249,52
151,50

BKAR20008
BDRI20016
BDRI20014
BDRI20015
BKAR20007
BSUN20042

Goedgekeurd
Goedgekeurd
Goedgekeurd
Goedgekeurd
Goedgekeurd
Goedgekeurd

28 BSUN20044
29 BSUN20045
30 BSUN20047

201026200006 Goedgekeurd
201025200013 Goedgekeurd
203120200053 Goedgekeurd

1/03/2021 224139
1/03/2021 224117
1/03/2021 221295

Zippie
Quickie
Breezy

Elektrisch verstelbare centrale comfortbeensteun
Elektrisch verstelbare centrale comfortbeensteun
Nuage werkblad extra breed

1374,48
1249,52
263,30

31 BFMG20004
32 BVAB20019

110101200002 Goedgekeurd
203112200051 Goedgekeurd

1/03/2021 220514
1/03/2021 221133

Repose
Life & Mobility

Zitkussen 45 cm x 45 cm + pomp en Incohoes
cumulix kelvin klein hoofdsteun edison beugel

124,95
581,42

Bijlage 2

BodiLink bekken-/dijbeensteunen zijn ontworpen om de gebruiker meer comfort, extra
ondersteuning en positioneringshulp te bieden. De Telescoping Taper (TT) hardware maakt
het eenvoudig te installeren op Permobil elektrische rolstoelen. De pads in verschillende
afmetingen, in combinatie met de TT-hardware, maken een bijna oneindige padverstelling
mogelijk met 360 graden draaibaarheid. De afneembare TT-hardware is voorzien van een
trigger-release hendel die is ontworpen om de meest gebruiksvriendelijke trigger activering te
zijn, en kan op zijn plaats worden gedraaid voor meerdere configuraties.&nbsp;
De Bodypoint® Tri-LockTM Midline Mount is ontworpen voor dagelijks gebruik en biedt een
stabiele, slipvaste bevestiging. De roestvrijstalen midline-arm kan eenvoudig in drie posities
worden gedraaid (en vergrendeld) voor het rijden, transfers en toegang tot de tafel. Er zijn
verschillende joystickmontageadapters beschikbaar voor de ondersteuning van standaard en
alternatieve bedieningselementen voor de aandrijving.
De Swing Away Headrest Hardware biedt een bevestigingsoplossing voor het bevestigen van
steunkussens aan de Permobil Hoofdsteun (Original of Bodilink) met Link Hardware. Het is een
clean ontwerp met gemakkelijke wegzwenk-functionaliteit, en de mogelijkheid om een
verscheidenheid aan pads te installeren in een breed scala van posities.
BodiLink bekken-/dijbeensteunen zijn ontworpen om de gebruiker meer comfort, extra
ondersteuning en positioneringshulp te bieden. De Telescoping Taper (TT) hardware maakt
het eenvoudig te installeren op Permobil elektrische rolstoelen. De pads in verschillende
afmetingen, in combinatie met de TT-hardware, maken een bijna oneindige padverstelling
mogelijk met 360 graden draaibaarheid. De afneembare TT-hardware is voorzien van een
trigger-release hendel die is ontworpen om de meest gebruiksvriendelijke trigger activering te
zijn, en kan op zijn plaats worden gedraaid voor meerdere configuraties.&nbsp;
BodiLink romppelotten hardware en pads zijn ontworpen met de vorm van het lichaam in
gedachten om een optimaal comfort en juiste uitlijning van de romp te vergemakkelijken. De
GT2-zwenkhardware is een schakel-/verbindingssysteem dat wordt gebruikt om de
verstelbaarheid te vergroten. De veerbelaste verbindingen zorgen voor een eenvoudige
instelling en het wegzwenkmechanisme kan aan de boven- of onderkant worden geplaatst om
het verwijderen te vergemakkelijken voor klanten met beperkte beweeglijkheid. Het
hoogwaardige vormbare, ondersteunende padontwerp, samen met het unieke draaigewricht,
maakt het mogelijk om de pad te draaien in overeenstemming met de vorm van het lichaam
voor een beter contactgebied en comfort.&nbsp;
De nieuwe hoofdsteunbevestiging met BodiLink MAX 8 PT-hardware is uiterst sterk en
aanpasbaar en te combineren met de BodiLink wegzwenkbare arm om de kinbediening te
monteren. Keuzemogelijkheid van de hoofdsteun-pad is Small en Medium. Inclusief stretch
hoes.
Laat de gebruiker toe om via de USB-poort een geschikt apparaat op te laden via de batterijen
van de rolwagen.
Agilo elektrische centrale beensteun lengtecorrigerend, incl. separaat beweegbare voetplaat
Electrisch verstelbare centrale comfortbeensteun, lengtecorrigerend tbv Mid Lectus/Evo
Lectus
Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden Drive D-Q-SIT AIR
Beensteun mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal tbv Litec
Niet individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden Drive D-Q-SIT Gel.
Electrische verstelbare centrale comfortbeensteun, lengtecorrigerend tbv Leon/Morgan
Armsteun in hoogte verstelbaar (per stuk)
Elektrisch verstelbare centrale comfortbeensteun, lengtecorrigerend type elektronische
kinderrolstoel
Elektrisch verstelbare centrale comfortbeensteun, lengtecorrigerend
Nuage werkblad extra breed
Reactief lucht zitkussen 45 cm x 45 cm met incontinentiehoes en pomp voor optimale
inzinking en omvatting.
kleine hoofdsteun met korrelkussen, 3d instelbaar door edisonbeugel
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33 BVAB20018
34 BVAB20017
35 BVAB20016

203112200067 Goedgekeurd
203112200076 Goedgekeurd
203120200044 Goedgekeurd

1/03/2021 221133
1/03/2021 221133
1/03/2021 221295

Life & Mobility
Life & Mobility
Life & Mobility

cumulix kelvin groot hoofdsteun
cumulix kelvin klein hoofdsteun
gepolsterd werkblad

458,42
377,42
278,00

36 BBER20026

201105200073 Goedgekeurd

1/03/2021 220757

Berollka

Berollka voetplaat eendelig SA

294,00

37 BPER20012

202107200005 Goedgekeurd

1/03/2021 223174

Permobil Benelux B.V. Gevormde armsteun

289,65

38 BPER20022

201025200065 Goedgekeurd

1/03/2021 224117

Permobil Benelux B.V. C3G elektrische centrale comfortbeensteun

1249,52

39 BPER20023

201025200074 Goedgekeurd

1/03/2021 224117

Permobil Benelux B.V. F5/M5 C3G elektrisch centrale comfortbeensteun

1885,81

40 BTIS20001

202007200026 Goedgekeurd

1/03/2021 220853

Tilite

151,50

grote hoofdsteun met korrelkussen
hoofdsteun met korrelkussen
gepolsterd werkblad
eendelige,opklapbare aluminium in hoek instelbare voetplaat plaque de base monobloc
pliable en aluminium à angle réglable einteilige klappbare winkelverstellbare
Aluminiumgrundplatte
Armgoten en handpads zijn beschikbaar op de Corpus en Corpus HD modellen. De armgoten
zijn voorzien van vormbare zij- en elleboogsteunen met optionele handpads die verkrijgbaar
zijn in twee verschillende maten. In combinatie met een unieke adapterplaat en een
geïntegreerde UniTrack-rail, exclusief voor Permobil, bieden deze samenstellingen een zeer
configureerbare ondersteuning voor de bovenste ledematen.
De elektrisch verstelbare Corpus3G centrale beensteun beschikt over een instelbare,
automatische lengtecompensatie van 185 of 205mm. Deze beensteun compenseert
automatisch de lengteverschillen van de benen die optreden bij flexie en extensie van het
kniegewricht tijdens houdingsveranderingen. Deze centrale beensteun wordt steeds uitgerust
met instelbare kuitsteunen, aanpasbaar als ondersteuning voor beide onderste ledematen. De
elektrisch centrale beensteun kan door de gebruiker zelfstanding bediend worden dmv de
besturingseenheid. De voetplaten zijn (onafhankelijk of samen) instelbaar ifv de
onderbeenlengte.
De elektrisch verstelbare Corpus3G centrale beensteun beschikt over een instelbare,
automatische lengtecompensatie van 185 of 205mm .&nbsp; Deze beensteun compenseert
automatisch de lengteverschillen van de benen die optreden bij flexie en extensie van het
kniegewricht tijdens houdingsveranderingen. Deze centrale beensteun wordt steeds
uitgerust met instelbare kuitsteunen , aanpasbaar als ondersteuning voor beide onderste
ledematen. De elektrisch centrale beensteun kan door de gebruiker zelfstanding bediend
worden dmv de besturingseenheid. De voetplaten zijn instelbaar ifv de onderbeenlengte . In
vergelijking met de "C3G elektrisch centrale beensteun" beschikt deze uitvoering over een
andere actuator.
afneembare en in hoogte verstelbare armsteun met kledijbeschermer en transfer greep,
hoogte instelbaar van 23 tot 30 cm of van 30 tot 38 cm, korte of lange armlegger accoudoir
amovible et réglable en hauteur avec protège-vêtements et poignée de transfert, hauteur
réglable de 23 à 30 cm ou de 30 à 38 cm, accoudoir court ou long abnehmbare und
höhenverstellbare Armlehne mit Kleidungsschutz und Transfergriff, höhenverstellbar von 23
bis 30 cm oder von 30 bis 38 cm, kurze oder lange Armlehne

151,50

wegzwenkbare, naar achter opklapbare en in hoogte aanpasbare buisvormige armsteun,
instelbaar van 22 tot 30 cm en voorzien van kledijbeschermer accoudoir tubulaire pivotant,
rabattable vers l'arrière et réglable en hauteur, réglable de 22 à 30 cm et équipé d'un protègevêtements schwenkbare, nach hinten klappbare und höhenverstellbare röhrenförmige
Armlehne, verstellbar von 22 bis 30 cm und mit Kleidungsschutz ausgestattet

41 BTIS20002

202007200035 Goedgekeurd

1/03/2021 220853

Tilite

ARM3

ARM4

42 BMOT20017

202007200044 Goedgekeurd

1/03/2021 220853

Motion Composites

T-armrest

151,50

43 BMOT20018

202007200053 Goedgekeurd

1/03/2021 220853

Motion Composites

swing away armrest

151,50
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In hoogte verstelbare en naar achter opklapbare armsteunen met korte of lange armlegger
Accoudoirs réglables en hauteur et rabattables à l'arrière avec accoudoirs courts ou longs
Höhenverstellbare und nach hinten klappbare Armlehnen mit kurzen oder langen Armlehnen
buisvormige armsteun in hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar en afneembaar en voorzien van
kledijbeschermer accoudoir tubulaire réglable en hauteur, pivotant et amovible et muni d'un
protège-vêtements röhrenförmige Armlehne in der Höhe verstellbar, wegschwenkbar und
abnehmbar und mit Kleidungsschutz versehen
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de leidend ambtenaar van 28 februari 2021 houdende de wijziging van de productlijst
mobiliteitshulpmiddelen met toepassing van artikel 361, §2, en artikel 364 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de
uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming.

De leidend ambtenaar van het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming

Dirk Dewolf
(Signature)

Digitaal ondertekend
door Dirk Dewolf
(Signature)
Datum: 2021.03.07
12:36:57 +01'00'

Dirk DEWOLF
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