Nieuwsbrief mobiliteitshulpmiddelen 2020 nr. 5
1. Update van de tijdelijke maatregelen in het kader van de COVID-19-epidemie

Als een gevolg van de uitvoering van fase 1 en 2 van de EXIT-strategie mochten de ondernemingen
die mobiliteitshulpmiddelen verstrekken de deuren weer openen op 11 mei 2020 en konden met
ingang van 18 mei 2020 de rolstoeladviesteams opnieuw hun reguliere werking opstarten en
consultaties voor de opmaak van een rolstoeladviesrapport inplannen en uitvoeren.
Om de veiligheid van eenieder te waarborgen en alsook te voorkomen dat patiënten met een
dringende nood aan een mobiliteitshulpmiddel een te grote wachttijd zouden kennen, blijven de
eerdere tijdelijke maatregelen tot nader order gelden:

Met betrekking tot de rolstoeladviesrapporten
-

Aanvragen voor verhuur SDA (MOHM) kunnen ingediend worden zonder RAR;
Voor dringende aanvragen (niet voor scooters en driewielfietsen) kan het RAR telefonisch
worden afgenomen;
Voor gekende patiënten en in de mate dat het (G)RAT het mogelijk acht om een kwaliteitsvol
RAR af te leveren o.b.v. de informatie waarover het beschikt, kan het (G)RAT een RAR
afleveren zonder telefonische of live consultatie van de gebruiker. Dit is ook mogelijk voor
niet-dringende aanvragen (d.i. aanvragen voor scooters en zitdriewielfietsen).

Met betrekking tot de afleveringen
-

Om fysiek contact tot een minimum te beperken moeten de afleveringsdocumenten tot
tegenbericht niet langer ondertekend worden door de gebruiker;
De verstrekker vermeldt wel steeds de naam van de gebruiker op het afleveringsdocument
samen met volgende boodschap: “niet getekend door de gebruiker ter beperking van het
risico op coronabesmetting”.

Let wel: aanvraagformulieren dienen wel nog steeds door de gebruiker ondertekend te zijn. Wel
wordt tijdelijk en uitzonderlijk toegelaten dat de aanvraagdocumenten, enkel voor wat betreft
aanvragen huur WZC, mogen worden ondertekend door het woonzorgcentrum. Hierbij wordt
duidelijk de naam en functie vermeld.
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2. Geschrapte pseudoproductcodes op 01-04-2020

De volgende pseudoproductcodes werden per 1 april 2020 door het agentschap geschrapt:
-

109107000012: Zitdriewielfiets met onderstuur lateraal aan het zitgedeelte voor een
gebruiker met tussenbeenlengte tot en met 70cm. Voor dit type mobiliteitshulpmiddel en VSB
prestatiecode 225215 werd 1 aanvraag met betrekking tot een nieuw mobiliteitshulpmiddel
goedgekeurd: 109107200002.

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