Nieuwsbrief mobiliteitshulpmiddelen 2019 nr. 6
In deze nieuwsbrief:
-

Geweigerde facturen
Facturatie administratieve tegemoetkoming
Zorgkassencommissie
Advieslijst korrelzitysteem
Geschrapte pseudoproductcodes
FAQ

1. Geweigerde facturen
AVSB ontvangt signalen dat het vaak niet duidelijk is, waarom een bepaalde zendig of factuur wordt
geweigerd. Hierbij delen wij nog eens de procedure mee die dient gevolgd te worden, als er hierrond
vragen zijn:
Zending is volledig geweigerd
De zending kan volledig geweigerd worden, als er bijvoorbeeld een technische fout in de omslag van
de zendig zit. In dit geval kan de zorgkas de zending of de factuur niet raadplegen en bijgevolg ook
geen informatie geven aan de verstrekker. In dit geval dient altijd de softwareleverancier
gecontacteerd te worden.
Een factuur is geweigerd of slechts deels aanvaard
Indien de foutcode of de omschrijving van een geweigerde (of niet volledig aanvaarde) factuur niet
voldoende zichtbaar is in de software van de verstrekker, dan dient de verstrekker in eerste instantie
contact op te nemen met de softwareleverancier.
Enkel als de verstrekker nood heeft aan nog meer informatie over de specifieke reden van weigering,
kan hij contact opnemen met de betrokken zorgkas. Hierbij vermeldt de verstrekker het KBO-nummer,
zendingnummer en INSZ van de betrokken gebruiker.
2. Facturatie administratieve tegemoetkoming
AVSB stelt vast, dat er nog vragen zijn over het factureren van een administratieve tegemoetkoming
(deel 5 in de prestatielijst). Hierbij vestigen we nogmaals de aandachht op een aantal regels die hierbij
moeten gevolgd:
-

Als na een overlijden een administratieve tegemoetkoming wordt gefactureerd, is de
prestatiedatum bij facturatie de datum van overlijden. Deze datum moet na de beslissing en
voor de aflevering liggen;

-

Een administratieve tegemoetkoming bij overlijden kan alleen aangevraagd worden bij een
rolstoel en dus niet bij een loophulpmiddel of bij enkel een aanpassing;
Bij het factureren van een huurmaand is de prestatiedatum een periode (gaande van de eerste
kalenderdag van deze maand tot en met de laatste kalenderdag van deze maand).

3. Zorgkassencommissie
Vanaf 1 oktober 2019 doet de zorgkassencommissie niet langer een beroep op de adviserend artsen
van de ziekenfondsen. Vanaf die datum worden de dossiers beoordeeld door een provinciaal
interzorgkasselijk team. De arts en de paramedici zijn dan niet langer per definitie van dezelfde zorgkas
als die waarbij de gebruiker is aangesloten.
Voor de verstrekker zelf wijzigt er niets aan de procedures.
4. Advieslijst korrelzitsysteem
De Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen heeft op de vergaderingen van 18 april 2019 en 23 mei
2019 beslist om de volgende producten van Sunrise Medical en Life & Mobility in aanmerking nemen
voor het huurforfait voor een manuele modulaire rolstoel uitgevoerd met een modulair
korrelzitsysteem in woonzorg.
Advieslijst korrelzitsysteem
-

Life&Mobility - Canto Nxt voorzien van het modulaire korrelzitsysteem Kelvin in
standaarduitvoering
Sunrise Medical - Nuage PLS zitsysteem
Sunrise Medical - Nuage PLS Active zitsysteem

Deze zullen voorlopig niet op de VSB productlijst verschijnen en beschikken ook niet over een eigen
productcode.
In de toekomst kan deze lijst nog uitgebreid worden met andere producten die conform zijn aan de
prestatiecode 230918 (huurforfait voor een manuele modulaire rolstoel (220035) of
verzorgingsrolstoel (220057) uitgevoerd met een modulair korrelzitsysteem in woonzorg). De
adviescommissie zal steeds een advies uitbrengen over de producten die mogelijks in aanmerking
komen om opgenomen te worden op de advieslijst.
Mochten toch andere producten - die de adviescommissie misschien nog niet kent - aangevraagd
worden of bij ZKC controle blijkt er een ander product te zijn geleverd, dan kan men dit best signaleren
aan de Adviescommissie.
Een uitgbreide beschrijving van de producten zal worden opgenomen in de handleidingen.
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5. Geschrapte pseudoproductcodes
De volgende pseudoproductcodes werden per 1 september 2019 door het agentschap geschrapt:
-

-

-

-

-

-

-

109103000011: Standaard drie-of vierwielfiets voor een gebruiker met tussenbeenlengte
minder dan 50cm. Voor dit type product en VSB prestatiecode 225134 werd 1 aanvraag met
betrekking tot een nieuw mobiliteitshulpmiddel goedgekeurd: 109130200017;
109104000013: Zitdriewielfiets met bovenstuur in hoge positie, voor een gebruiker met
tussenbeenlengte meer dan 70cm. Voor dit type product en VSB prestatiecode 225156 werden
2 aanvragen met betrekking tot een nieuw mobiliteitshulpmiddel goedgekeurd:
109104200003 – 109104200012;
109108000014: Zitdriewielfiets met dubbel aandrijvingssysteem d.m.v. voet- en handtrappers
voor een gebruiker met tussenbeenlengte meer dan 70cm. Voor dit type product en VSB
prestatiecode 225237 werd 1 aanvraag met betrekking tot een nieuw mobiliteitshulpmiddel
goedgekeurd: 109108200004;
205124000015: USB lader voor aansluiting op de rolstoelbatterij. Voor dit type aanpassing en
VSB prestatiecode 225554 werden 2 aanvragen met betrekking tot een nieuwe aanpassing
goedgekeurd: 205124200005 – 205124200014;
206104000015: Krukkenhouder. Voor dit type aanpassing en VSB prestatiecode 225576
werden 2 aanvragen met betrekking tot een nieuwe aanpassing goedgekeurd: 206104200005
– 206104200014;
205121000016: Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar. Voor
dit type aanpassing en VSB prestatiecode 225495 werden 2 aanvragen met betrekking tot een
nieuwe aanpassing goedgekeurd: 205121200006 – 205121200015;
205122000011: Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar.
Voor dit type aanpassing en VSB prestatiecode 225517 werd 1 aanvraag met betrekking tot
een nieuw mobiliteitshulpmiddel goedgekeurd: 205122200001.

De schrapping van de pseudoproductcode betekent dat de verstrekker voor de aanvraag van
bovenstaande mobiliteitshulpmiddelen en aanpassingen vanaf 1 september enkel de op de
productlijst opgenomen producten kan hanteren en niet langer de pseudoproductcodes.
De vernieuwde productlijst zal vanaf begin oktober terug te vinden zijn op onze website via volgende
link https://www.vlaamsesocialebescherming.be/welke-mobiliteitshulpmidddelen-kan-je-krijgen.

6. FAQ
a. Wanneer kan er een onderhoud en herstelling worden vergoed bij een zitkussen tegen
doorzitwonden?
Een AD kussen is een aanpassing. In het geval dat het AD kussen samen met de rolstoel wordt
aangevraagd, wordt het onderhoud en herstelbudget (indien er een uitgebreid forfait van toepassing
is) berekend op de totale VSB tegemoetkoming die wordt gegeven (zowel op de rolstoel als op de
aanpassingen). Als er een onderhoud of herstel dient uitgevoerd te worden aan het AD kussen, kan dit
via deze teller van onderhoud en herstel worden gefactureerd.
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Indien een AD kussen als voortijdige aanpassing wordt aangevraagd (en dus apart van de rolstoel) zal
er geen aparte teller onderhoud en herstel worden gegeven op dit AD kussen. Ook zal de
oorspronkelijke teller (van de rolstoel) niet worden aangevuld met 40% van de VSB tegemoetkoming
van dit AD kussen.
Als een AD kussen wordt aangevraagd als aanpassing bij een gehuurde rolstoel, zal er ook geen teller
voor onderhoud en herstel op dit AD kussen kunnen worden aangevraagd.
Samengevat: de teller onderhoud en herstel is dus steeds verbonden aan de aankoop-rolstoel (met de
oorspronkelijke aanpassingen die bij deze rolstoel werden goedgekeurd ).
b. Voortijdige hernieuwing van een AD kussen
Indien het AD kussen voortijdig wordt hernieuwd, zal de ‘uitgebreide’ procedure gevolgd worden
(regel is: de procedure is van toepassing als zou het een eerste aanvraag zijn, zie nieuwsbrief nr. 3).
Gelieve in het motiveringsrapport duidelijk te vermelden dat het gaat om een ‘voortijdige hernieuwing’
en dit ook goed te motiveren.
c. Is een Freewheel aan te vragen via VSB (BTC) of moet dit bij VAPH aangevraagd worden
als ‘niet refertelijst’?
Een freewheel kan via de BTC – VSB aangevraagd worden als een aanpassing op een manuele rolstoel.
Het wordt gezien als een “voorzetwiel voor de manuele rolstoel”. De BTC zal beslissen over de
tegemoetkoming.
De prestatiecode die moet gebruikt worden in de aanvraag is:
240173 ‘BTC tegemoetkoming aanpassingen niet opgenomen op de productlijst (manuele
rolstoel)’
Opgelet: de manuele rolstoel dient in een aparte aanvraag te worden ingediend, maar kan wel
tegelijkertijd worden ingediend. Het dossier zal integraal bekeken worden, maar moet wel opgesplitst
worden qua aanvraag.
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