Bijlage 1

Samenvatting van de wijzigingen aangebracht aan de nomenclatuur van
mobiliteitshulpmiddelen vanaf 1 oktober 2014 (KB 27/05/2014 – BS 22/07/2014)
1: Verbetering van de terugbetaling van de "(pseudo-)maatwerkproducten"
Een reeks aanpassingen (toebehoren) zijn in de nomenclatuur ingevoegd waarin het volgende
onderscheid kan worden gemaakt:
1.

nieuwe verstrekkingen voor de in serie gefabriceerde producten die momenteel als
maatwerk worden aangevraagd. Dat zal tot gevolg hebben dat er minder maatwerkdossiers
zullen worden ingediend en dat de patiënten die deze producten nodig hebben, een beroep
zullen kunnen doen op de klassieke nomenclatuur en dus sneller zullen worden geholpen.
Enkele voorbeelden van die producten zijn het verwarmingselement voor de bovenste
ledematen, de hoofdsteun met functionele positionering, het veiligheidsharnas, het
besturingssysteem voor de begeleider, … Voor die producten zal er een aanvraag tot
inschrijving op de lijst van de voor vergoeding aangenomen producten moeten worden
ingediend.

2.

nieuwe forfaitaire tegemoetkomingen voor het toebehoren dat op maat is gefabriceerd of
gewijzigd en dat momenteel niet wordt terugbetaald. De forfaitaire tegemoetkoming is een
forfaitaire aanvulling voor de aanpassing van het toebehoren dat in de nomenclatuur is
opgenomen, aan de individuele behoeften van de patiënt. Op die manier verkrijgt men een
gewogen terugbetaling voor de meerkosten van de verstrekkingen. Dankzij die
tegemoetkoming zullen de patiënten over een beter aangepaste rolstoel beschikken.
Enkele voorbeelden die in aanmerking komen voor die forfaitaire tegemoetkoming zijn de
aanpassingen van de beensteunen, armleggers en tafelbladen, de platformen voor
medische apparatuur, … Aangezien het telkens om individuele verstrekkingen gaat, moeten
ze niet op de lijst van de voor vergoeding aangenomen producten worden vermeld.

2: Schrapping van de Recupelbijdrage
Gelet op de kleine bedragen die daarmee gemoeid zijn (0,40 EUR BTW incl.), is de
verzekeringstegemoetkoming voor de Recupelbijdrage niet langer verantwoord. Deze
tegemoetkoming is dus geschrapt.
3: Cumulatie van een loophulpmiddel met een elektronische rolstoel
De cumulatie van een loophulpmiddel met een elektronische rolstoel is toegestaan voor
gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire ziekte, een evolutieve myopathie,
multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyartritis volgens de definities
goedgekeurd door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis,
spondyloartropathie, juveniele reumatoïde artritis, systemische lupus en sclerodermie) en voor
gebruikers met tetraparese of quadriparese.
4: Gelijkschakeling van de aanpassingen voor de actiefrolstoelen met individuele
maatvoering op deze die vergoedbaar zijn voor de ‘klassieke’ actief rolstoelen
Dezelfde aanpassingen zijn vergoed voor de 2 types van actief rolstoelen.
5: Verbetering van de terugbetaling van de modulair aanpasbare rugsystemen
Meerdere subgroepen zijn gecreëerd (lumbale steun in zachte uitvoering, lumbale steun in harde
uitvoering en thoraco-lumbale steun in harde uitvoering) die overeenstemmen met de
verschillende producten die op de markt bestaan. De cumulatie wordt uitgebreid tot andere types
van rolstoelen.
NB: Deze 3 nieuwe verstrekkingen zullen pas in werking treden wanneer de erbijgaande lijsten
van producten worden opgesteld. (zie overgangsbepaling in het KB)
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Bovendien zal een concordantietabel tussen de oude en de nieuwe identificatiecodes van de
producten worden opgesteld teneinde het behandelen van de lopende aanvragen bij de
ziekenfondsen te vergemakkelijken.
6: Terugbetaling van de modulair aanpasbare ziteenheden + onderstel
Twee verstrekkingen zijn gecreëerd voor de modulair aanpasbare ziteenheden (gebruikers jonger
dan 12 j. en gebruikers tussen 12 en 21 j.). Die producten zijn voor de beoogde doelgroep een
alternatief voor een zitschelp op maat. Ze bieden een actieve ondersteuning van de zithouding van
de gebruiker. Die actieve ondersteuning kan dankzij verschillende uitbreidingsmodules en
toebehoren worden geïndividualiseerd. De volledige ziteenheid kan op verschillende afmetingen
worden afgesteld en kan steeds progressief worden aangepast in geval van anatomische
wijzigingen (o.a. de groei) of in geval van functionele en neurologische ingrepen of wijzigingen.
Er is ook voorzien in jaarlijkse aanpassingsforfaits.
De modulair aanpasbare ziteenheid vervangt de normale ziteenheid (rug en zit) van de
elektronische rolstoel of is op een specifiek onderstel gemonteerd. Er wordt ook een verstrekking
voor dat specifieke onderstel gecreëerd.
7: Aandrijf- en besturingssysteem "dubbele hoepel" voor actiefrolstoelen
Een specifieke verstrekking is gecreëerd voor het aandrijf- en besturingssysteem "dubbele hoepel"
voor actiefrolstoelen. Die specifieke aanpassing stemt enerzijds overeen met de behoeften van de
gebruikers en anderzijds met de producten die voor die categorie van rolstoelen op de markt
beschikbaar zijn.
8: Huurforfait verzorgingsrolstoel
Naar analogie van de andere types van rolstoelen zijn de bepalingen bedoeld in de punten I tot III
van artikel 28, § 8 van toepassing voor het afgeleverde mobiliteitshulpmiddel en zijn
aanpassingen voor de rechthebbende van wie de functionele behoeften dusdanig zijn dat hij een
of meerdere aanpassingen nodig heeft die niet door het huurforfait worden gedekt.
9: Procedure in geval van cumulatie van een orthopedische driewielfiets met een manuele
kinderrolstoel
De aanvraagprocedures zijn gewijzigd zodat, bij een cumulatie van een orthopedische
driewielfiets met een manuele kinderrolstoel, men steeds via een multidisciplinair team moet
gaan voor de eerste aanvraag om tegemoetkoming voor de rolstoel.
10: Forfaitaire tegemoetkomingen voor elektronische scooters
Er worden forfaitaire tegemoetkomingen ingevoegd voor elektronische scooters. Aldus kan de
patiënt een ander type scooter kiezen dan deze waarvoor hij in aanmerking komt.
11: Herwaardering van bepaalde forfaitaire tegemoetkoming gepaard met actief rolstoelen
Op 01/11/2012 is de terugbetaling van actief rolstoelen (voor volwassenen en voor kinderen)
herwaardeerd met 250 EUR. Toen zijn enkele forfaitaire tegemoetkomingen vergeten, nl.
521894-521905, 521916-521920, 522034-521045 en 522115-522126.
De terugbetaling van deze verstrekking is nu aangepast aan de terugbetaling van de actief
rolstoelen.

