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In deze nieuwsbrief:
-

Verlenging van de tijdelijke maatregelen m.b.t. rolstoeladviesrapporten
Wanneer is de opmaak van een medisch voorschrift vereist
Aan wie wordt het rolstoeladviesrapport bezorgd

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 31 oktober 2020. 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.

Voor elk RAR dat wordt opgemaakt conform deze richtlijnen, ook zonder telefonische of live
consultatie, kan een tegemoetkoming voor de opmaak van een RAR aangevraagd worden. De
tijdelijke maatregelen m.b.t. het aanvraagformulier tegemoetkoming voor opmaak RAR, die geldig
waren tot 18 juli 2020, werden niet opnieuw verlengd.

Wanneer is de opmaak van een medisch voorschrift vereist
Als een gebruiker een mobiliteitshulpmiddel wenst aan te vragen, richt hij zich in eerste instantie tot
zijn behandelend arts, die een medisch voorschrift invult. Bij de aanvraag voor sommige
hulpmiddelen is een rolstoeladviesrapport vereist. Het RAR vervangt in dit geval het medisch
voorschrift, met uitzondering van de aanvragen voor een elektronische scooter. Bij deze aanvragen
moet zowel een medisch voorschrift als een RAR aanwezig zijn.
Als een gebruiker zich tot een rolstoeladviesteam wendt voor de opmaak van een
rolstoeladviesrapport en het betreft geen aanvraag voor een scooter, is er geen voorafgaande
opmaak van een medisch voorschrift nodig.

Aan wie wordt het rolstoeladviesrapport bezorgd
Na de opmaak van het RAR wordt dit aan de gebruiker of zijn vertegenwoordiger meegegeven of
bezorgd. De gebruiker bepaalt zelf bij welke verstrekker zijn/haar dossier wordt opgestart. Het is niet
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de bedoeling dat een arts of RAR een medisch verslag of RAR rechtstreeks aan een verstrekker
overmaakt.
Als dit toch gebeurt, is dit altijd met toestemming van de gebruiker en moet dit gemeld worden aan
de zorgkas. De zorgkas kan hierdoor om verduidelijking vragen aan de gebruiker.
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