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Sluiting winkels
Tijdelijke maatregelen m.b.t ondertekening van afleveringen
Tijdelijke maatregelen m.b.t rolstoeladviesrapporten
Behandeling van BTC dossiers

1. Sluiting winkels
De Overheid heeft een aantal dwingende maatregelen uitgevaardigd voor de bestrijding van de
corona – pandemie. In uitvoering daarvan zijn ook winkels die mobiliteitshulpmiddelen aanbieden,
tijdelijk gesloten. Van deze maatregel kan worden afgeweken als bij een gebruiker sprake is van
acute nood. In dat geval ontvangt de verstrekker in een 1 op 1 contact de betrokken gebruiker.
Uiteraard dient u in dergelijke gevallen de algemene richtlijnen te volgen die de Overheid oplegt aan
zorgprofessionals. U vindt die terug op: https://www.zorg-en-gezondheid.be/uitbraak-coronaviruscovid-19.

2. Tijdelijke maatregelen m.b.t. afleveringen
Afleveringen van mobiliteitshulpmiddelen kunnen verder plaatsvinden. Het agentschap Vlaamse
sociale bescherming staat vanaf 19/03/2020 tot nader order toe dat de aflevering van een
mobiliteitshulpmiddel in huur WZC wordt getekend door het WZC zelf in plaats van door de
gebruiker. De persoon die tekent voor het WZC vermeldt duidelijk zijn naam en zijn functie.
Andere afleveringen worden getekend door de gebruiker of zijn wettelijk vertegenwoordiger.
Hieraan wordt niets gewijzigd.

3. Tijdelijke maatregelen m.b.t. rolstoeladviesrapporten
Ten gevolge van de Corona pandemie zijn niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen in
de ziekenhuizen voor onbepaalde duur opgeschort. Door deze maatregel zijn uiteraard de (G)RAT’s
die verbonden zijn aan een ziekenhuis gevat. Maar ook de (G)RAT’s die niet verbonden zijn aan een
ziekenhuis kunnen gezien de opgelegde veiligheidsmaatregelen, geen consultaties meer uitvoeren.
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Aanvragen voor mobiliteitshulpmiddelen waarvoor een rolstoeladviesrapport vereist is, zullen
daardoor tijdelijk niet kunnen behandeld worden. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor
gebruikers die dringend nood hebben aan een mobiliteitshulpmiddel.
Na overleg met BBOT, de werkgroepen RAT en GRAT en na consultatie van de
zorgkassencommissie gelden van 19 maart tot nader bericht volgende richtlijnen:
•

•
•

Bij dringende vragen onderscheiden we 2 categorieën:
o Categorie 1: aanvragen huur snel degeneratieve aandoeningen (SDA)
o Categorie 2: dringende aanvragen (niet-SDA). Opgelet: scooters, driewielfietsen en
zitdriewielfietsen worden niet beschouwd als ‘dringend’.
Voor beide categorieën wordt het RAR telefonisch afgenomen. Vervolgens wordt het RAR
per post of per mail bezorgd aan de gebruiker. De gebruiker tekent het RAR en begeeft nog
zich hiermee naar een verstrekker van keuze.
Voor de ‘niet dringende’ vragen (aanvragen scooters, driewielfietsen of zitdriewielfietsen)
gelden de bestaande procedures onverminderd verder. Afspraken voor het toekennen van
een scooter of fiets worden bijgevolg geannuleerd en worden later opnieuw ingepland.

Met deze maatregelen willen we voorkomen dat dringende aanvragen niet kunnen behandeld
worden.
Het rolstoeladviesrapport dat telefonisch werd afgenomen, moet volledig en correct zijn ingevuld. De
zorgkassencommissie vraagt ook aandacht aan een duidelijke historiek van de aandoeningen.
De zorgkas of de zorgkassencommissie kunnen bij vragen bijkomende informatie opvragen bij het
betrokken RAT of bij de verstrekker.
Wij herinneren er ook nog aan dat als de verstrekker inhoudelijke vragen heeft bij een dossier, er per
mail contact kan opgenomen worden met de betrokken zorgkas. In het onderwerp van deze mail
wordt opgenomen dat het een vraag voor ZKC betreft, samen met het VSB-referentienummer
van de aanvraag. In de mail zelf wordt de vraag bondig omschreven.

4. Behandelen BTC dossiers
Wegens de corona-crisis worden de vergaderingen van de Bijzondere Technische Commissie tot
nader order opgeschort. Dit betekent dat over deze dossiers geen advies kan bezorgd worden en dit
tot wanneer de commissie terug samengeroepen kan worden. De verwachting is nu dat de eerste
vergadering van de BTC zou doorgaan op 14 mei, maar dit is een voorlopige datum.
Uitzonderlijk zullen SDA-dossiers wel door de Bijzondere Technische Commissie worden behandeld
en beslist. Dergelijke dossiers die vanaf de maand maart bij de BTC worden neergelegd, worden ook
zo snel als mogelijk geadviseerd.
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