Bijlage 2

Samenvatting van de wijzigingen aangebracht aan de nomenclatuur van
mobiliteitshulpmiddelen vanaf 1 november 2012 (KB 27/09/2012 – BS 27/09/2012)
1: globale beoordeling van de functies
Punt I., 3.2. ‘Aanvraag van een mobiliteitshulpmiddel en/of aanpassingen, met uitzondering van
loophulpmiddelen’ wordt aangepast ten einde het begrip “globale beoordeling van de functies” te
verduidelijken.

2: toevoeging van de test van het mobiliteitshulpmiddel in geval van een forfaitaire
tegemoetkoming voor de elektronische scooters voor gebruik binnens- en buitenshuis en voor
gebruik buitenshuis
Voor de elektronische rolstoelen, de elektronische scooters voor gebruik binnens- en buitenshuis
en de elektronische scooters voor gebruik buitenshuis, moet in geval van een aanvraag van een
forfaitaire tegemoetkoming ook de test die onder punt 3.6. ‘Test van de elektronische rolstoel of
van de elektronische scooter’ wordt vermeld, worden uitgevoerd.

3: uitbreiding van de voortijdige hernieuwing tot de antidecubituszitkussens
Het nieuwe punt I.: 3.3.13. ‘Procedure voortijdige hernieuwing van antidecubituskussen’ voorziet
in een voortijdige hernieuwing voor de antidecubituszitkussens bij een wijziging van de doelgroep
binnen de hernieuwingstermijn.

4: wijziging van de Y-waarden voor bepaalde forfaitaire tegemoetkomingen voor rechthebbenden
niet correct uit te rusten met de mobiliteitshulpmiddelen voorzien bij hun doelgroep
De rechthebbende ontvangt de passende vergoeding voor het mobiliteitshulpmiddel dat hij
daadwerkelijk nodig heeft.

5: terugbetaling van naspanbare zit- en rugbekleding
Twee nieuwe verstrekkingen worden ingevoegd:
523014 523025 Naspanbare zitbekleding

Y

120

523036 523040 Naspanbare rugbekleding

Y

120

De terugbetaling van deze aanpassingen wordt voorzien bij de volgende rolstoelen:
-

manuele modulaire rolstoelen (verstrekking 520030-520041)
elektronische rolstoelen voor gebruik binnenshuis (verstrekking 520096-520100)
elektronische rolstoelen voor gebruik binnens- en buitenshuis (verstrekking 520111520122)

6: herwaardering van de vergoeding voor de actieve rolstoelen (verstrekking 520074-520085) en
voor de actieve rolstoelen voor kinderen (verstrekking 520251-520262)
De terugbetaling van deze verstrekkingen wordt met 250 EUR verhoogd.

7: toevoeging van bijkomende aanpassingen voor de actieve rolstoelen (verstrekking 520074520085)
De volgende verstrekkingen worden toegevoegd aan de lijst van vergoedbare aanpassingen voor
de actieve rolstoelen voor volwassenen:
520634 520645 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar
tot horizontaal, per beensteun)
Y

100

520671 520682 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend, per
beensteun)
Y

115

520855 520866 Armsteunen (in hoogte instelbaar) (per paar)
Y
520951 520962 Rughoekverstelling (instelbare of verstelbare rughoek tot
minimum 30°)
Y

241

521172 521183 Abductieklos

Y

62

521430 521441 Aandrijf- en besturingssysteem “dubbele hoepel”

Y

700

250

8: toevoeging van specifieke indicaties voor de terugbetaling van de elektrische aanpassingen op
een elektronische rolstoel voor gebruik binnenshuis (verstrekking 520096-520100)
Dezelfde vergoedingsvoorwaarden voor de elektrisch verstelbare beensteunen, de elektrisch
kantelbare zit en de elektrisch in hoek verstelbare rug zijn voorzien op een elektronische rolstoel
voor gebruik binnenshuis, op een elektronische rolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis en
op een elektronische rolstoel voor gebruik buitenshuis.

9: wijziging van de basisconfiguratie van de elektronische rolstoel voor gebruik binnens- en
buitenshuis (verstrekking 520111-520122)
In zijn basisconfiguratie is de elektronische binnen/buiten rolstoel minimaal uitgerust met een
slappe zit en rug (i.p.v. een voorgevormde zit en rug).
De terugbetaling van de rolstoel wordt met Y 360 verlaagd en de voorgevormde zit en rug worden
toegevoegd bij de terugbetaalbare aanpassingen.

10: wijziging van de
antidecubituszitkussens

voorwaarden

van

de

verzekeringstegemoetkoming

voor

de

De voorwaarde waarin wordt vermeld dat de hernieuwingstermijn van de rolstoel niet verstreken
mag zijn op het moment van de aanvraag van het antidecubituszitkussen wordt geschrapt.

11: nieuwe definitie voor de voorgevormde zit (verstrekking 520914-520925)
De omschrijving van de voorgevormde zit wordt gewijzigd.

