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1. Besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot vaststelling van de regels voor de
toekenning van een subsidie aan de verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen en aan de
ondernemingen in opdracht waarvan de verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen werken,
om bepaalde kosten ten gevolge van de COVID-19-epidemie te vergoeden
Op 23 april 2021 heeft de Vlaamse regering beslist een subsidie toe te kennen aan de
ondernemingen die mobiliteitshulpmiddelen verstrekken ter compensatie van de kosten die ze in
2020 hebben gemaakt om de gevolgen van het coronavirus maximaal en op adequate manier te
kunnen opvangen. De subsidie wordt per onderneming bepaald op 4,5 % van de tegemoetkomingen
voor alle prestaties die de ondernemingen tussen 1 maart 2020 en 31 december 2020 hebben
geleverd en voor 1 februari 2021 hebben gefactureerd.
De ondernemingen en verstrekkers hoeven hiervoor zelf geen actie te ondernemen. Deze subsidie zal
automatisch en ten laatste op 31 mei 2021 worden uitbetaald op het rekeningnummer dat gekend is
in de centrale toepassing eMOHM.
2. Automatische stopzetting tijdelijke huur na 6 maanden
In de juni release zal ontwikkeld worden dat tijdelijke huur automatisch zal worden stopgezet na 6
maanden. Dit conform onze wetgeving die stelt in artikel 314 (BVR) dat de totale duurtijd van de
tijdelijke huur maximum zes maanden mag bedragen.
De termijn van 6 maanden begint te lopen vanaf de afleveringsdatum (tijdelijke huur). Ook dossiers
uit het verleden die al langer lopen dan 6 maanden, zullen automatisch worden stopgezet.
Maanden die teveel gefactureerd zijn, zullen worden gecrediteerd.
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3. Wijzigingen aan de stromen in de toepassing
Er zijn een aantal wijzigingen gebeurd aan de XSD stromen, ten behoeve van de verstrekkers.
De wijzigingen die zullen worden doorgevoerd (en die een impact hebben op de verstrekkers) zijn:
-

-

-

-

-

Consulteren van de historiek
o Op basis van het ingeven van een INSZ nummer, zal de verstrekker een kort overzicht
krijgen van de historiek van prestatiecode(s) van basishulpmiddel(len) en/of van AD
kussen(s). Er staat een productnummer bij (uitgezonderd in geval van innovatief
product en sommige gemigreerde dossiers), de status van de prestatiecode
(“afgeleverd” of “aangevraagd”) en de datum van aflevering of de datum van
ontvangst van de aanvraag. Geweigerde, geannuleerde of stopgezette aanvragen
worden niet opgenomen in de historiek. Op basis hiervan kan de verstrekker zelf
nagaan wanneer de hernieuwingstermijn is verlopen en/of er cumul mogelijk is.
o Indien de historiek volgens de verstrekker/gebruiker niet correct is, dient de zorgkas
gecontacteerd te worden.
Er zal een opsplitsing mogelijk zijn bij het aanvragen van een voortijdige hernieuwing omwille
van pathologische wijziging OF omwille van gebruiksomstandigheden.
o Opgelet: bij voortijdige hernieuwing vraagt de zorgkassencommissie om voldoende
te motiveren. Waarom is voortijdigheid nodig? Wat is de pathologische wijziging?
De motivatievelden worden uitgebreid tot 3000 tekens. Vanaf september zullen de
motivatievelden van (max.) 3000 tekens worden uitgestuurd. Indien de softwareleveranciers
daartegen de nieuwe stromen niet hebben geïmplementeerd, zal er afgekapt worden op 500
tekens in de oude stroom.
Wanneer een forfaitaire tegemoetkoming wordt toegekend door zorgkassencommissie zal in
de toekomst de prestatiecode én de omschrijving van de forfaitaire tegemoetkoming worden
vermeld in de beslissing. Dit zal ervoor zorgen dat het duidelijker is voor de verstrekker
wanneer een forfaitaire tegemoetkoming werd toegekend.
Bij een nieuwe aanvraag verhuur en wanneer er nog een lopend huurcontract is, dewelke is
stopgezet, dan zal de datum van stopzetting + 1 dag worden meegedeeld in de beslissing van
een nieuw huurdossier. Dit gebeurt enkel wanneer de datum van stopzetting groter is dan de
datum van beslissing van de nieuwe aanvraag.

Begin mei zal e-health de acceptatieomgeving vrijgeven zodat de softwareleveranciers kunnen
testen. Vanaf 16 mei komt deze in productie. Als overgang zullen de twee stromen, oude zonder
wijzigingen en nieuwe met wijzigingen, worden aangeboden gedurende maximum zes maanden.
Concreet betekent dit dat de verstrekker met deze nieuwe stromen zal werken, zodra de
softwareleverancier dit heeft geïmplementeerd. Dit zal ten vroegste midden mei zijn, en ten laatste
november 2021.
4. 2e AD kussens
Sinds 1/1/2021 zijn er twee nieuwe prestatiecodes bijgekomen bij de zitkussens tegen
doorzitwonden (AD-zitkussen):
➢ 220595 Tweede individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
➢ 220606 Tweede individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen

pagina 2 van 5

Deze prestatiecodes kunnen enkel worden aangevraagd, indien de gebruiker beschikt over een 2e
manuele rolstoel (zie handleiding hoofdstuk 8).
Bij een “eerste” rolstoel kan enkel een prestatiecode voor een “eerste” AD-zitkussen worden
aangevraagd, namelijk met prestatiecodes: 220514, 220536, 220558 en 220573.
Bij een tweede rolstoel (zie handleiding hoofdstuk 8) kan enkel “tweede” zitkussens worden
aangevraagd, namelijk met prestatiecodes: 220595 en 220606.
Het “tweede zitkussen” kan worden aangevraagd, samen met de 2e manuele rolstoel of kan achteraf
apart worden aangevraagd - als voortijdige aanpassing of als (voortijdige)hernieuwing - indien de
gebruiker reeds beschikt over een 2e manuele rolstoel.
De verstrekker moet altijd motiveren waarom een AD-zitkussen noodzakelijk is. Er moet steeds
voldaan zijn aan de indicaties: het (hoge) risico voor decubitus moet bewezen worden (preventieve
inzet) of de eventuele graad van decubitus (bijvoorbeeld: recente wonden, operatie, enzovoort)
(curatieve inzet).
Opgelet: er zijn slechts 2 types van “2e AD-zitkussen” mogelijk: namelijk een AD-zitkussen type 3 of
een AD-zitkussen type 4.
Het is niet mogelijk om een type 1 AD-zitkussen (prestatiecode 220514) of een type 2 AD-zitkussen
(prestatiecode 220536) aan te vragen bij een 2e manuele rolstoel.
Een type 1 kussen is een “oplegkussen” dat van de ene rolstoel in de andere rolstoel kan gelegd
worden. Een type 2 kussen is “ingebouwd” in de rolstoel. Beide kussens zijn eerder preventief. Het
feit dat dit soort type kussens niet als 2e zitkussen kan aangevraagd worden, is beslist door de
Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen.
Conclusie: de prestatiecode voor een 2e AD-zitkussen (220595 of 220606) kan énkel aangevraagd
worden bij een 2e manuele rolstoel (ofwel in dezelfde aanvraag, ofwel apart). Er is enkel een type 3
of type 4 mogelijk als 2e AD-zitkussen. Het is niet mogelijk om een type 1 of type 2 AD-zitkussen aan
te vragen bij een 2e manuele rolstoel.
Belangrijk: zie prestatielijst – punt 3: aanpassingen - voor de toegelaten cumuls van een zitkussen ter
preventie van doorzitwonden met een rolstoel in aankoop of verhuur. De cumul van bepaalde types
zitkussen ter preventie van doorzitwonden met bepaalde types rolstoel zijn al dan niet toegelaten.
Een duidelijk overzicht is terug te vinden op de volgende pagina.
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Regelgeving zitkussen ter preventie van doorzitwonden sedert 1 januari 2021.

1ste rolstoel

Type AD kussen

2de rolstoel

Type 1

220514 Niet-individueel
aanpasbaar zitkussen ter
preventie van doorzitwonden

Nooit toegelaten

Type 2

220536 Niet-individueel
aanpasbaar anatomisch
zitkussen ter preventie van
doorzitwonden (geïntegreerd
in rolstoel)

Nooit toegelaten

Type 3

220558 Individueel aanpasbaar
zitkussen ter preventie van
doorzitwonden

220595 Tweede individueel
aanpasbaar zitkussen ter
preventie van doorzitwonden

Type 4

220573 Individueel aanpasbaar
zitkussen ter preventie van
doorzitwonden type
luchtkussen met celstructuren
of Flow-Fluid-gelkussen

220606 Tweede individueel
aanpasbaar zitkussen ter
preventie van doorzitwonden
type luchtkussen met
celstructuren of Flow-Fluid

5. Objectiviteit RAT’s
Het Agentschap VSB ontvangt signalen dat RAT’s gecontacteerd worden door verstrekkers met de
soms dwingende vraag om hun rolstoeladviesrapporten aan te passen en die in overeenstemming te
brengen met de typeringen die in de prestatielijst staan opgenomen. Ook wanneer het RAT aangeeft
hier niet mee akkoord te gaan.
Het Agentschap wenst te benadrukken dat:
-

Personen die direct betrokken zijn bij het verstrekkingsproces (en geen deel uitmaken van
het RAT) niet zijn toegelaten bij het onderzoek tot indicatiestelling om bias bij het onderzoek
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uit te sluiten. Of m.a.w. verstrekkers zijn niet toegelaten bij het onderzoek en/of de
opstelling van het RAR en moeten het rolstoeladviesteam in alle objectiviteit laten indiceren
AVSB zal de dossiers die werden gesignaleerd dan ook verder intern onderzoeken.
6. Contactgegevens zorgkassen
De recente contactgegevens van de verschillende zorgkassen is steeds hier terug te vinden:
https://www.vlaamsesocialebescherming.be/de-zorgkassen
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