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1. Medisch voorschrift: versie 3 (vanaf 1/1/2021)
Op onze website https://www.vlaamsesocialebescherming.be/formulieren-en-documenten-overmobiliteitshulpmiddelen zijn steeds de recentste versies van formulieren terug te vinden.
Op 1/1/2021 is een nieuwe versie van het medisch voorschrift gepubliceerd. Dit omdat een extra
vraag werd toegevoegd met betrekking tot het palliatief forfait (zie vraag 11 b). Dit was nodig in het
kader van de uitbreiding van het huursysteem naar de doelgroep “gebruikers met een palliatief
statuut in de thuiszorg”.
Indien er toch nog een medisch voorschrift zou zijn opgemaakt met een verouderde versie (van vóór
1/1/2021), dan mag dit nog worden ingediend (zolang het medisch voorschrift niet ouder is dan 12
maanden).
Voor huisartsen die het medisch voorschrift digitaal invullen, is de nieuwe versie gepubliceerd in eforms. Wij hopen dan ook dat er zoveel mogelijk zal gewerkt worden met de nieuwe versie.

2. Aanvragen AD kussens
Er worden regelmatig aanvragen ingediend voor een rolstoel (in aankoop) en een AD kussen, op
dezelfde dag, maar in twee verschillende aanvragen. Dit is niet nodig en zorgt voor extra
werkbelasting zowel voor de verstrekker (documenten moeten dubbel worden opgeladen, aflevering
moet dubbel worden ingediend (voor de rolstoel én voor het AD kussen),…) als voor de zorgkas en de
zorgkassencommissie.
Daarom vragen wij aan de verstrekkers om aanvragen van een rolstoel (in aankoop) en een AD
kussen die gelijktijdig gebeuren, in 1 aanvraag in te dienen. Dit zal het proces versnellen. Indien dit
niet wordt gedaan, zal de zorgkas de aanvraag weigeren en vragen om opnieuw in te dienen (in 1
aanvraag).
Enkel bij de combinatie van een huur rolstoel en een AD kussen (aankoop) dienen de aanvragen
opgesplitst te worden.
Pagina 1 van 3

3. Geschrapte pseudoproductcodes per 1 februari 2021
De volgende pseudoproductcode werd per 1 februari 2021 door het agentschap geschrapt:
-

106105000014: Standaard duwwandelwagen - type buggy groot formaat (type kinderrolstoel).
Voor dit type mobiliteitshulpmiddel en VSB prestatiecode 225053 werd 1 aanvraag met
betrekking tot een nieuw mobiliteitshulpmiddel goedgekeurd: 106105200004.

De schrapping van de pseudoproductcode betekent dat de verstrekker voor de aanvraag van
bovenstaande mobiliteitshulpmiddelen en aanpassingen vanaf 1 februari enkel de op de productlijst
opgenomen producten kan hanteren en niet langer de pseudoproductcode.

4. Nieuwe productcodes vanaf 1 maart 2021
Hieronder wordt een overzicht weergeven van de prestatiecodes die sinds 1 januari 2021 aan de VSB
prestatielijst werden toegevoegd, met de daarbij horende producten opgenomen op de productlijst
vanaf 1 maart 2021:
225716: Manuele modulaire rolstoel (volwassene) met zitbreedte vanaf 58 cm
- 101024200006
- 101024200015
225753: Manuele verzorgingsrolstoel (volwassene) uitgevoerd met een modulair korrelzitsysteem
- 101026200003
224117: Elektrisch verstelbare centrale comfortbeensteun, lengtecorrigerend, type elektronische
rolstoel volwassene
- 201025200004
- 201025200056
- 201025200047
- 201025200031
- 201025200022
- 201025200013
224139: Elektrisch verstelbare centrale comfortbeensteun, lengtecorrigerend, type elektronische
kinderrolstoel
- 201026200006
220853: Armsteun in hoogte instelbaar
- 202007200026
- 202007200035
- 202007200044
- 202007200053
- 202007200001
- 202007200017
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Maandelijks verschijnt er een nieuwe productlijst op de website :
https://www.vlaamsesocialebescherming.be/welke-mobiliteitshulpmiddelen-kan-je-krijgen
en kunnen de producten onder bovenstaande categorieën worden aangevuld.
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