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1. Update van de tijdelijke maatregelen in het kader van de COVID-19-epidemie
In de vorige nieuwsbrief werden onderstaande tijdelijke maatregelen in het kader van de COVID-19epidemie meegedeeld. Deze maatregelen (zowel met betrekking tot de rolstoeladviesrapporten als
met betrekking tot de afleveringen) zullen geldig blijven tot eind augustus 2020. Zonder
tegenbericht zal de normale werking opnieuw in voege gaan vanaf 1 september 2020.
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 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.

2. Statusupdates werking eMOHM
Wanneer eMOHM een verstoorde werking heeft door bijvoorbeeld een bug, onderhoud of een
lopende update, wordt hierover bericht op de volgende website:
https://www.zorg-en-gezondheid.be/toepassingen-ewzcfin-en-emohm
Verstrekkers kunnen zich abonneren op de RSS-feed van deze website. Zo zullen ze automatisch op
de hoogte gebracht worden als er een nieuw bericht op deze website geplaatst wordt.
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Een korte handleiding over het installeren en het gebruik van deze RSS-feed, werd als bijlage bij deze
nieuwsbrief gevoegd.

3. Huur snel degeneratieve aandoeningen (SDA) primeert op huur WZC
Wanneer een gebruiker met SDA is opgenomen in een woonzorgcentrum, kan deze gebruiker ook
gebruik maken van het huursysteem SDA. Het huursysteem SDA primeert dus op het huursysteem
WZC.

4. Aanvraagformulier: toelichting bij vraag 2 in luik D
Op het aanvraagformulier is in luik D onder vraag 2 de vraag naar erkenning bij het VAPH voor 85
plussers opgenomen.

Deze vraag wordt gesteld omdat personen met een VAPH erkenning een aanvraag tot
aankooprolstoel kunnen indienen en niet verplicht onder het huursysteem thuiszorg vallen.
Hierbij verwijzen we naar artikel 274 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de
uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming:
In afwijking van artikel 262 kunnen de gebruikers, vermeld in artikel 261, 2°, met een erkenning als
persoon met een handicap die is verleend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap, opteren voor de indiening van een aanvraag van een tegemoetkoming voor de aankoop
van een standaardrolstoel, een modulaire rolstoel of een verzorgingsrolstoel.
Om te weten of de persoon hier al dan niet aan voldoet, is het nodige dat de zorgkas deze informatie
heeft (via het aanvraagdocument).
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Webpagina – Status eWZCfin/eMOHM
platform - RSS-feed
Je kan de actuele status van het eWZCfin/eMOHM-platform raadplegen via de webpagina
https://www.zorg-en-gezondheid.be/toepassingen-ewzcfin-en-emohm
Om niet telkens de webpagina te moeten bezoeken en tóch op de hoogte te blijven van nieuwe
meldingen werd een RSS-feed aan de pagina gekoppeld.
Hoe ga je hiervoor te werk?
1. Installeer een RSS-reader op jouw favoriete browser
• Voer in jouw zoekmachine de zoekterm “RSS reader + browser” in en selecteer
• Volg de aanwijzingen
2. Na installatie verschijnt het RSS-feed icoontje
in de rechterbovenhoek van jouw browser
3. Surf naar de statuswebsite van het eWZCfin-platform https://www.zorg-engezondheid.be/toepassingen-ewzcfin-en-emohm en klik op de link naar de RSS-feed

4. Klik op “subscribe”

5. De webpagina is nu toegevoegd aan jouw RSS-feed. Je kan nu updates volgen via de RSSfeed.

Hoe kan u RSS feeds gebruiken?
Een aantal websites biedt de mogelijkheid om een eigen webpagina samen te stellen, opgebouwd
met de titels van uw favoriete RSS-datastromen (XML Atom 1.0). Enkele populaire voorbeelden:
•

https://feedly.com

•

http://www.start.com/

•

http://newsisfree.com/

Specifieke programma's voor het gebruik van
RSS feeds
Er bestaan ook programma's die specifiek gebouwd zijn voor het beheren van RSS-datastromen. Ze
bieden het voordeel boven het gebruik van een browser dat ze op de achtergrond kunnen lopen,
terwijl u met iets anders bezig bent. Het programma waarschuwt dan wanneer er iets gewijzigd is in
een van de sites waarop u bent geabonneerd. Er zijn veel zulke programma's te vinden op het web,
hieronder volgen enkele voorbeelden:
•

AmphetaDesk (Mac, Windows, Linux)

•

FeedDemon (Windows)\nFeedReader (Windows)

•

Radio Userland (Mac, Windows)

