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1. E-loket voor ondernemingen en verstrekkers - communicatie VSB
Met de brief van 9 september 2019 vroegen we alle ondernemingen om tegen 31 oktober 2019 hun
contactgegevens, de gegevens van de verstrekkers die voor hen werken en de gegevens van hun
vestigingsplaatsen in te voeren én te onderhouden in het door het AVSB hiertoe ontwikkelde e-loket.
Met als doel:
-

het vervullen van de wettelijke meldingsplicht door de ondernemingen en verstrekkers
(artikel 375 van het BVR);
digitale communicatie tussen AVSB, de ondernemingen en de verstrekkers mogelijk maken;
op de website aan de gebruiker accurate lijsten en kaarten van ondernemingen, hun
vestigingsplaatsen en contactgegevens ter beschikking stellen.

Tot op vandaag heeft minder dan de helft van de ondernemingen gevolg gegeven aan deze vraag.
In de brief van 9 september werd eveneens aangekondigd dat het AVSB vanaf november 2019 enkel
nog communiceert aan de hand van de mailadressen die de ondernemingen en verstrekkers in het eloket registreerden.
Deze nieuwsbrief wordt dus enkel bezorgd aan de ondernemingen en de verstrekkers die in het eloket gekend zijn. De lijst met vestigingsplaatsen werd ondertussen gepubliceerd op de website van
AVSB. De lijst bevat enkel de vestigingsplaatsen van de ondernemingen die zich in het e-loket hebben
aangemeld. U kan deze lijst consulteren via onderstaande link:
https://www.vlaamsesocialebescherming.be/verstrekkers-van-mobiliteitshulpmiddelen-bandagisten
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2. Belangrijke veranderingen vanaf 1 januari 2020
Indexering van de tegemoetkomingen:
Met ingang van 1 januari 2020 worden de tegemoetkomingen voor de mobiliteitshulpmiddelen
geïndexeerd met 2,07 %.
De lijst met de tegemoetkomingen kan u terugvinden op onze website (gebruik een andere browser
dan internet explorer): https://www.vlaamsesocialebescherming.be/hoeveel-betaal-je-voor-eenmobiliteitshulpmiddel
Aan de gemandateerde verdelers werd gevraagd om de publieksprijzen van hun erkende producten
aan te passen aan deze geïndexeerde tegemoetkomingen. Het resultaat van deze aanvragen zal
zichtbaar zijn in de productlijst van januari 2020. Deze lijst wordt begin januari gepubliceerd op de
website.

Overgangsmaatregel ‘ad hoc’ rolstoeladviesrapport:
Een RAR mocht tot en met 31/12/2019 opgemaakt worden door een ‘ad hoc team’ (dit is een team
dat geen mini-conventie heeft als RAT). Ook multidisciplinaire functioneringsrapporten die nog
werden opgemaakt in 2018 door een ad hoc team, werden aanvaard zolang ze nog geldig waren (dit
is 12 maanden).
Vanaf 01/01/2020 worden RAR’s enkel nog aanvaard als ze werden opgemaakt door een erkend RAT
(een RAT met een revalidatieovereenkomst met de Vlaamse overheid). Rapporten opgemaakt door
een ‘ad hoc team’ na 31/12/2019 worden geweigerd door de ZK.

3. Advieslijst ‘Korrelzitsysteem’
Per 1 november 2019 werd de advieslijst ‘Korrelzitsysteem’ aangevuld met de Cumulix Matrixx in
combinatie met het Kelvin zitsysteem. De handleiding zal hieraan aangepast worden.

4. Aanpassingen aanvragen: per stuk of per paar
AVSB ontvangt nog steeds vragen rond aanpassingen die per stuk of per paar dienen aangevraagd te
worden.
In hoofdstuk 26 van de handleiding is daarom een tabel opgenomen waarin duidelijk (per
prestatiecode) wordt weergegeven welke aanpassingen per stuk en welke per paar zijn:
https://www.mercurius.vlaanderen.be/doc/ledenbeheer/mhcookbook/documenten/VSB_MOHM_handleiding_verstrekkers.pdf
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5. Erkenningsnummer bij buitenlandse arts
Wanneer een medische indicatiestelling wordt opgemaakt door een buitenlandse arts, beschikt deze
niet over een RIZIV-erkenningsnummer. Bij ‘erkenningsnummer’ dient de verstrekker dan een
pseudo-erkenningsnummer in te geven.
Het nummer dat kan gebruikt worden is: 99999905003.
Ter info: dit werd gewijzigd van 99999999999 naar 99999905003 omdat er nu ook een rekenkundige
controle is ingebouwd op de controledigits in het erkenningsnummer.

6. “Herroepen” van aanvragen is onmogelijk
Zorgkassen ontvangen soms de vraag om een geweigerd dossier te ‘herroepen of heropenen’. Dit is
niet mogelijk. Bij een weigering dient de verstrekker het dossier opnieuw in te dienen met
toevoeging van de ontbrekende elementen (bijvoorbeeld: extra informatie, extra medisch verslag,…).

7. Manuele aanpassingen op medische voorschriften en rolstoeladviesrapporten
VSB ontvangt signalen dat er soms manueel aanpassingen aangebracht worden op medische
voorschriften en/of rolstoeladviesrapporten. In dergelijke gevallen kan fraude niet uitgesloten
worden. Daarom heeft AVSB de zorgkassen volgende richtlijn meegegeven:
Bij elke manuele aanpassing op een medisch voorschrift en/of rolstoeladviesrapport dient de arts zijn
stempel en paraaf te plaatsen. Als de stempel en/of paraaf ontbreekt, zal de zorgkas de aanvraag
weigeren.

8. Nuttige mededelingen m.b.t. SDA
Verstrekkingen aan SDA-gebruikers
De verstrekker moet een machtiging voor SDA hebben voor elk type hulpmiddel dat hij voor zijn SDApatiënt aanvraagt, m.u.v. een loophulpmiddel. Een loophulpmiddel bij SDA-patiënten mag dus
worden verstrekt door een verstrekker zonder SDA-machtiging. Al andere MOHM (dus ook AD
kussens) moeten worden aangevraagd door een verstrekker met SDA machtiging.

RAR bij inzet nieuwe aanpassingen in verhuur SDA
Als een SDA - gebruiker nood heeft aan bijkomende aanpassingen in verhuur, dient hiervoor geen
nieuw rolstoeladviesrapport te worden opgemaakt.
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Aanpassingen in huur of in aankoop
Als SDA – gebruiker een aankoop-rolstoel heeft (verkregen nog vanuit RIZIV of VAPH) en er is een
voortijdige aanpassing nodig, dan kan dit in aankoop of in verhuur, naargelang de gevraagde
aanpassing.
Als het gaat om een aanpassing die in een huurtarief zit, is huur verplicht. Wanneer het om een
aanpassing gaat die niet in huur zit, dan is het aankoop (‘voortijdige aanpassing’).
Bijvoorbeeld: kinbesturing (221575): wanneer enkel een kinbesturing nodig is, dan kan dit in
aankoop. Wanneer het gaat om kinbesturing én omgevingsbediening, dan zit dit in volgend
huurtarief:
231213: Huurforfait voor een besturingssysteem bestaande uit een geïntegreerde
omgevingsbediening afneembaar (225495), Bluetooth module (225539) en een bijzondere
rolstoelbesturing (221516, 221553, 221575, 221597, 221619, 221634, 221656, 221678) - doelgroep
snel degeneratieve aandoening
Dus het huurforfait is telkens een combinatie van omgevingsbediening en nog een bijzondere
rolstoelbesturing.

9. Nuttige mededelingen m.bv.t. BTC
Opladen van het aanvraagformulier bij BTC - éénmalige bijkomende tegemoetkoming O&H
Bij het indienen van aanvraag voor een BTC - éénmalige bijkomende tegemoetkoming onderhoud en
herstelling zijn slechts 3 documenten nodig: het aanvraagdocument, het motiveringsrapport en het
bestek.
Er is afgesproken dat het aanvraagdocument wordt opgeladen in het veld van het medisch
voorschrift of het RAR. Maar omdat in dit veld ook verplicht een erkenningsnummer (van een arts of
een RAT) moet ingegeven worden en dit bij dit soort aanvragen niet van toepassing is, mag het
aanvraagdocument ook mee opgeladen worden in het veld van het motiveringsrapport. Deze
uitzondering geldt enkel voor aanvragen BTC - éénmalige bijkomende tegemoetkoming onderhoud
en herstelling. Op termijn zal er een extra veld voorzien worden om het ‘aanvraagdocument’ in op te
laden.

Reden van weigering van een BTC-dossier
Producten die niet op de productlijst staan, kunnen via BTC worden aangevraagd. Voor aanpassingen
is dit met de prestatiecode 240173 (BTC tegemoetkoming aanpassingen niet opgenomen op de
productlijst (manuele rolstoel)). Onder deze code kunnen echter verschillende aanpassingen worden
gevraagd. Daarom is het belangrijk om bij een ‘aanvaarde beslissing’ te kijken naar het toegekende
bedrag en de motivatie. Indien het toegekende bedrag niet overeenkomt met het gevraagde bedrag,
dan zijn er bepaalde aanpassingen geweigerd.
In de motivatie kunt u lezen hoe de BTC tot deze beslissing is gekomen en waarom eventueel bepaalde
aanpassingen geweigerd werden. Als u als verstrekker vragen heeft omtrent deze beslissing, dan kan
u de betrokken zorgkas contacteren.
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