Bijlage 2. Aanpassingen aan MOHM die opgenomen worden in de productlijst na advies van AC MOHM van 21/09/2021
Adviezen Adviescommissie MOHM 21/09/2021
Positief advies voor de onderstaande 5 aanpassingen
Unieke sleutel Product code

Status

m.i.v. datum Prestatiecode Merk

Type

Publieksprijs

174,24

1 BRAA20001

201120200023 Goedgekeurd

1/10/2021 225296

Van Raam

Voetenbakje Fix 25 links

2 BRAA20002

201120200032 Goedgekeurd

1/10/2021 225296

Van Raam

Voetenbakje FIX 25 rechts 174,24

3 BPER20028

201101200063 Goedgekeurd

1/10/2021 222533

Permobil Benelux B.V. M1 Voetsteunen

0,00

4 BARI20002

204102200023 Goedgekeurd

1/10/2021 221398

Aria

ATPR-ANTW

200,00

5 BARI20005

205116200186 Goedgekeurd

1/10/2021 222953

Aria

HDRCFG

265,00
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Beknopte beschrijving
Voetenbakjes worden gemonteerd op het
pedaal van de Van Raam fiets en zorgen voor
een goede fixatie op het pedaal , waardoor de
voet tijdens het fietsen niet van het pedaal
afschiet door bijvoorbeeld een verlamming of
spasme. Een voetenbakje wordt geleverd met
een balansgewicht zodat het bakje recht blijft
staan en voorkomt het omklappen van het
fietspedaal.
Voetenbakjes worden gemonteerd op het
pedaal van de Van Raam fiets en zorgen voor
een goede fixatie op het pedaal , waardoor de
voet tijdens het fietsen niet van het pedaal
afschiet door bijvoorbeeld een verlamming of
spasme. Een voetenbakje wordt geleverd met
een balansgewicht zodat het bakje recht blijft
staan en voorkomt het omklappen van het
fietspedaal.
De M1 voetsteunen zijn wegklapbaar,
afneembaar en in lengte af te stellen in functie
van de onderbeenlengte van de gebruiker.
Deze zijn verkrijgbaar in 2 lengtes en komen
standaard geleverd met een hielband.
Afneembaar antikiepsysteem met wiel
Aanpassing van de actief rolstoel met een
aangepaste hoepel voor een gebruiker met
verminderde grijpfunctie
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de leidend ambtenaar van 30 september 2021 houdende 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
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