Bijlage 1. Mobiliteitshulpmiddelen die worden toegevoegd aan de productlijst op advies van de AC MOHM van 26/03/2021

Unieke sleutel Product code

Status

1 AINV20020
2 AKAR20010

104104200112 Goedgekeurd
102101200013 Goedgekeurd

3 AKAR20009
4 AVER20042

105103200002 Goedgekeurd
101026200012 Goedgekeurd

Adviezen Adviescommissie 26/03/2021
Positief advies voor de onderstaande mobiliteitshulpmiddelen
m.i.v. datum Prestatiecode Merk
Type
Publieksprijs Beknopte beschrijving
De Dolomite Gloss rollator is stabiel en robuust door zijn grote wielen (4) en ergonomische in hoogte
verstelbare duwhandvaten. De rollator is verkrijgbaar in 4 zithoogtes en 4 breedtes. Het maximum
gebruikersgewicht kan gaan tot 160kg. Het gewicht van de Gloss is slechts 6,5kg dank zij het aluminium
frame. De rem is gemakkelijk te bedienen links en rechts en kan ook in parkeerstand geplaatst worden.
De Dolomite Gloss is steeds voorzien van een zitje. Tal van accessoires zijn beschikbaar om de rollator
te personaliseren aan de behoefte van de cliënt.
1/04/2021 220477
Dolomite Gloss
220,00
Elektronische binnenhuis rolstoel met electrische stafunctie en electrische rugverstelling.
1/04/2021 220094
Karma
Ergo Stand
9558,87
Rolstoel met electrische stafunctie voorzien van kniesteun, thoraxgordel, instelbare zitdiepte en
rughoek, opklapbare en in hoogte verstelbare armsteunen, opklapbare en in hoogte verstelbare
voetsteunen, slappe zit en rug met spanbanden, balhoofden en aspositie instelbaar, verkrijgbaar in
verschillende zitbreedtes en -dieptes en antitipsteunen.
1/04/2021 220359
Karma
SME
4873,14
1/04/2021 225753
Vermeiren Inovys II + optie L70 3030,60
manuele verzorgingsrolstoel uitgevoerd met modulair korrelzitsysteem

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de leidend ambtenaar van 31 maart 2021 houdende de wijziging van de
productlijst mobiliteitshulpmiddelen met toepassing van artikel 361, §2, en artikel 364 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale
bescherming.

De leidend ambtenaar van het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming
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