Nieuwsbrief RAT nr. 10 – oktober 2020
1. Verlenging van de tijdelijke maatregelen m.b.t rolstoeladviesrapporten
De tijdelijke maatregelen die getroffen werden in het kader van de COVID-19-epidemie worden
verlengd tot nader bericht. Het gaat hierbij om volgende maatregelen:
•
•

•

Aanvragen voor verhuur SDA kunnen vanaf 19 maart 2020 ingediend worden zonder RAR
Voor gekende patiënten en in de mate dat het (G)RAT het mogelijk acht om een kwaliteitsvol
RAR af te leveren op basis van de informatie waarover het beschikt, kan het (G)RAT een RAR
afleveren zonder telefonische of live consultatie van de gebruiker, ook voor niet-dringende
aanvragen zoals scooters en zitdriewielfietsen
Voor nieuwe patiënten met een ‘niet dringende’ vraag (aanvragen scooters of
zitdriewielfietsen) gelden de bestaande procedures onverminderd verder.

2. Wijziging formulieren aanvraag revalidatie
Er is een update van de formulieren voor de aanvraag van tegemoetkomingen voor
revalidatieverstrekkingen beschikbaar op de website van Zorg en Gezondheid.
Een aanvraag bevat altijd minstens 3 delen:
•

Deel 1 (het administratief luik) en deel 2 (de geïnformeerde toestemming van de
zorggebruiker) kan u in de nieuwe versie terugvinden als aparte bestanden. Er zijn daarnaast
een aantal wijzigingen aangebracht in de lay-out van beide delen.

•

Deel 3, het medisch verslag, dat verschilt per type voorziening, werd inhoudelijk niet
gewijzigd. Ook hier zijn wijzigingen in de lay-out aangebracht.

•

Voor een vergoeding voor de reiskosten van een rolstoelgebruiker, voegt u zoals voorheen
een medisch verslag rolstoelafhankelijkheid toe. Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht
in de lay-out.

U kan steeds de meest recente formulieren terugvinden via onderstaande link op de website van
Zorg en Gezondheid:
https://www.zorg-en-gezondheid.be/formulieren-voor-de-aanvraag-van-tegemoetkomingen-voorrevalidatieverstrekkingen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/attesten-voor-reiskosten-naar-revalidatieovereenkomsten
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Wanneer mag/moet u de nieuwe versie “GEZ-2020/10” van de formulieren gebruiken?
Bij een aanvraag voor prestaties die u in 2020 hebt aangevat:
-

-

tot en met 31 december 2020 mag u die nog doen met de oude formulieren (GEZ -2017,
GEZ-2018 of GEZ-2019). Gebruik wel al bij voorkeur de nieuwe formulieren (GEZ-2020/10). In
beide gevallen zullen de verzekeringsinstellingen uw aanvraag behandelen.
Vanaf 1 januari 2021 zullen de aanvragen met de oude formulieren niet meer behandeld
worden. Aanvragen met oude formulieren voor prestaties die starten na 31 december 2020
zullen dan teruggestuurd worden naar de voorziening.

Het aanvraagdossier is enkel volledig indien minstens de drie delen volledig ingevuld zijn.
Ter info: in deze FAQ vinden jullie meer informatie terug met betrekking tot onder meer deze
documenten:
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/201023_FAQ_GEZ.pdf

3. Objectiviteit van indicatiestelling
AVSB ontvangt signalen dat bepaalde verstrekkers een document meegeven met de gebruiker,
wanneer die naar een RAT gaat. Hierin is opgenomen aan welke specifieke indicaties de gebruiker
moet voldoen om in aanmerking te komen voor een scooter.
RAT’s voeren een indicatiestelling uiteraard in alle objectiviteit en neutraliteit uit en laten zich
geenszins beïnvloeden door verstrekkers.

pagina 2 van 2

