
Welkom
Thema(studie)dag:

Een beknopt overzicht
van een wereld vol hulpmiddelen



Met dank aan



Nieuws Spierziekten Vlaanderen

• Digitale nieuwsbrieven
• 12 oktober: Familiedag met graffiti-workshop, 

oude volksspelen en/of quiz
• 15 november: 20 jaar NMRC Gent: State of the

art 2019 en dialoog patiënt en zorgverlener
• 30 november: feest!
• Music for Life 2019 – Trooper en Makro
• Wat staat er op de planning voor 2020?
• Lidmaatschap 2020



PROGRAMMA
10:00 Welke hulpmiddelen, en hoe en waar

kan je hulpmiddelen aanvragen? 
11:00 Pauze
11:15 Zorgmeubilair en ergonomie, deel 1
12:00 Lunch
13:00 Zorgmeubilair en ergonomie, deel 2
14:00 Workshops: Zélf hulpmiddelen uittesten
16:00 Afsluiten themadag
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Welke hulpmiddelen?

HOE EN WAAR?



SINDS 1 JANUARI 2019 
ZORGKAS EN VAPH 



ZORGKAS = ALLE 
MOBILITEITSHULPMIDDELEN 
WELKE MOBILITEITSHULPMIDDDELEN KAN JE KRIJGEN? 

! Een manuele rolstoel. Er zijn standaard rolstoelen, meer aanpasbare "modulaire" 
rolstoelen, verzorgingsrolstoelen en types voor kinderen zoals duwwandelwagens en 
kinderrolstoelen.

! Een elektronische rolstoel. Het zijn rolstoelen met elektromotoren, die je bedient 
met een joystick en bedieningsknoppen. Er zijn types voor binnen en buiten, en voor 
kinderen.

! Een elektronische scooter. Dit zijn zitscooters of wagentjes met drie of vier wielen 
waarmee je zowel binnen als buiten afstanden kunt afleggen.

! Een drie- of vierwielfiets en zitdriewielfiets. Het zijn fietsen voor verplaatsingen 
buiten en voor wie niet met een gewone tweewieler kan fietsen.

! Een loophulpmiddel. Dit biedt ondersteuning bij het staan of stappen. Er zijn ook 
weer verschillende types, bv. met en zonder wieltjes.

! Een stasysteem. Dit is een elektrisch instelbare statafel, die iemand ondersteunt bij 
het rechtstaan.
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VOORWAARDEN 
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VOORWAARDEN 
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VOORWAARDEN 
LET OP: 

Zolang je in een algemeen of revalidatieziekenhuis verblijft 
(incl. een revalidatieziekenhuis) kan je geen 
mobiliteitshulpmiddel aanvragen. Wacht tot je 
ontslagregeling bekend is of tot je effectief ontslagen bent 
uit het ziekenhuis om een hulpmiddel aan te vragen. 

PS: ALS JE IN DE GEVANGENIS ZIT KRIJG JE OOK GEEN 
MOBILITEITSHULPMIDDEL 



PROCEDURE 
Ga je eerst naar je huisarts of een meer gespecialiseerd team 
van zorgverleners voor een voorschrift of rapport voor je 
mobiliteitshulpmiddel

Ga je met dat voorschrift of rapport naar een verstrekker van 
mobiliteitshulpmiddelen (bandagist). Die zal je adviseren over 
de mogelijkheden, een hulpmiddel voorstellen en met jou een 
aanvraagformulier invullen.

Stuurt je verstrekker de aanvraag naar je zorgkas en gebeuren 
er een aantal controles.

Krijg je een brief met de beslissing van je zorgkas of en voor 
welk mobiliteitshulpmiddel de Vlaamse sociale bescherming 
tussenbeide komt in de kosten. Je verstrekker bezorgt je je 
hulpmiddel.



PROCEDURE 
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Onderhoud 
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PROCEDURE : huren  

In bepaalde gevallen kan (moet) je je mobiliteitshulpmiddel 
huren in plaats van kopen.

Als je thuis woont en ouder bent dan 85 jaar.

Als je in een woonzorgcentrum woont.

Als je lijdt aan een snel degenratieve aandoening.

Als je net uit revalidatie komt.



BUDGET
EEN VAST BEDRAG BIJ DE AANKOOP

VOLLEDIG BEDRAG OF GEDEELTE 

xlsx bestandProductenlijst van mobiliteitshulpmiddelen (544 kB) staan alle beschikbare 
mobiliteitshulpmiddelen. I

xlsx bestandLijst met aanpassingen voor mobiliteitshulpmiddelen (176 kB) staan alle 
mogelijke aanpassingen

HUURFORFAIT BIJ VERHUUR

Als je een mobiliteitshulpmiddel moet huren (in een woonzorgcentrum, thuis als je ouder 
bent dan 85, ...), dan betaalt de Vlaamse sociale bescherming de maandelijkse huurprijs. Je 
zorgkas zal dat "huurforfait" betalen aan je verstrekker. Daarin is in principe alles 
inbegrepen, zoals aanpassingen, herstellingen, onderhoud, enzovoorts. De verstrekker van 
je mobiliteitshulpmiddel mag je wel om een waarborg vragen, eventueel transportkosten 
voor het leveren van het hulpmiddel en een schadevergoeding Het onderhoud en de 
herstellingen

Koop je een rolstoel, scooter of drie- of vierwielfiets, dan zal de Vlaamse sociale 
bescherming een vast deel van de kosten voor onderhoud en herstellingen op zich nemen. 
Hoeveel dat bedrag of "forfait" is, hangt af van het mobiliteitshulpmiddel en je medische 
toestand. Doorgaans volstaat dit voor de gangbare onderhoudsbeurten en herstellingen.

https://www.vlaamsesocialebescherming.be/sites/default/files/atoms/files/MOHM%20Producten_20190101.xlsx
https://www.vlaamsesocialebescherming.be/sites/default/files/atoms/files/MOHM%20Aanpassingen_20190101.xlsx


VERVANGING
VASTE TERMIJNEN 
NIEUWE AANVRAAG 



WAT BLIJFT BIJ VAPH ? 
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WAT BLIJFT BIJ VAPH  
HULPMIDDELEN VOOR : 



VOORWAARDEN 
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PROCEDURE
! Stap 1 het formulier ‘Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen’ invullen en 

doorsturen VAPH

! Stap 2 neemt zo snel mogelijk contact op met een multidisciplinair team dat 

gespecialiseerd is in hulpmiddelen of in huurhulpmiddelen bij snel 

degeneratieve aandoeningen

Samen met u gaat het multidisciplinair team na welke behoeften u hebt aan 

hulpmiddelen en aanpassingen. Het team maakt een verslag (adviesrapport, 

module D) op waarin het uw aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen 

motiveert en bezorgt dat verslag aan het VAPH.

! Voor aanvragen voor huurpakketten voor communicatie, computerbediening 

en omgevingsbediening bij snel degeneratieve aandoeningen moet u zich 

wenden tot een multidisciplinair team gespecialiseerd in huurhulpmiddelen bij 

snel degeneratieve aandoeningen. Dat gespecialiseerd team stelt de snel 

degeneratieve aandoening vast, adviseert de huurpakketten die op dat 

moment nodig zijn en schrijft zijn advies neer in een adviesrapport. Dat 

adviesrapport wordt doorgestuurd naar het VAPH. U krijgt een kopie van het 

adviesrapport.



PROCEDURE
In bepaalde situaties kunt u zelf een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of 
aanpassingen aanvragen, zonder adviesrapport (module D) van een multidisciplinair 
team. 

Geen aanvraagformulier hulpmiddelen nodig 

Het gaat om volgende situaties:

! U ontving in het verleden al een tegemoetkoming voor een hulpmiddel of een 
aanpassing en u vraagt nu een ‘eenvoudig’ hulpmiddel of aanpassing aan om dezelfde 
functiebeperking te compenseren. (

! Een hulpmiddel of aanpassing waarvoor u in het verleden een tegemoetkoming van 
het VAPH kreeg, is aan vervanging toe én de ‘refertetermijn’ is verstreken. (De 
refertetermijn kunt u raadplegen in de refertelijst en is te rekenen vanaf de 
factuurdatum.)

! U ontving al een goedkeuring voor een hulpmiddel of een aanpassing. De 
geldigheidsduur van die beslissing is recent verlopen vooraleer u dat hulpmiddel 
aankocht of die aanpassingen uitvoerde en u wilt hetzelfde hulpmiddel toch nog 
aankopen of de aanpassingen uitvoeren.

! Moet op refertelijst staan Refertelijst vanaf 1 juli 2019 | VAPH

https://www.vaph.be/documenten/refertelijst-vanaf-1-juli-2019


PROCEDURE
beroep 
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VLIBANK

https://www.hulpmiddeleninfo.be/hulpmiddeleninfos.html


KLEINE
HULPMIDDELEN
VIA MUTUALITEITEN  



VRAGEN?



PAUZE



Ergonomie en zorgmeubilair
11u15 - deel 1

Door Mieke De Jaegher
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Mieke De Jaegher
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!Comfortabel

!Aanpasbaar
!Ergonomisch

!Doel : langer thuis blijven wonen

!Nieuwe trend: verborgen zorgmeubilair
!Onopvallend aangepast
!Toekomstgericht denken

Zorgmeubilair



!"#$%$&
!Al dan niet hogere rugleuning

!Aanwezigheid van handgrepen om 
gemakkelijker echt te komen

Zorgmeubilair: zitten
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!Wat is voor mij belangrijk ?

!Sta op functie 
!Hoog laag verstelling
!Verrijdbaar (al dan niet terwijl iemand in de zetel zit)
!Afwasbare stof
!Opklapbare armleuning
!Maximaal belastbaar gewicht
!Gebruik tillift 
!Elektrisch verstelbaar (en waar moet de bediening 

komen)
!Welke opties ? (abductieklos, zijsteun, …)
!Uiterlijk : wat zie ik graag 
!Toekomstgericht denken
!Budget

Zorgmeubilair: zitten
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Zorgmeubilair: zitten
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Zorgmeubilair: zitten
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!Samen slapen met partner 
!Hoog laag verstelling (minimum hoogte ?)
!Welke verstellingen lattenbodem
!Virtueel draaipunt
!Gemakkelijk te verplaatsen
!Batterij 
!Tv kijken (hoogte voeteinde?)
!Zijspondes (al dan niet gesplitst), zelfoprichter
!Gebruik tillift
!Uiterlijk: Wat zie ik graag
!Toekomstgericht : welke opties noodzakelijk 

(serumstaander, omgevingsbediening)
!Budget, tussenkomst VAPH

Zorgmeubilair: liggen
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Zorgmeubilair: liggen
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Zorgmeubilair: liggen
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De IEA (International Ergonomics Association) 
stelt volgende definitie voor:
“Ergonomie (of human factors) is de 
wetenschappelijke discipline die zich bezig 
houdt met het begrijpen van de interactie 
tussen de mens en andere elementen van een 
systeem. Het is het beroep dat de theorie, 
principes, gegevens en methodes toepast om zo 
te ontwerpen dat het menselijk welzijn en de 
globale prestatie van het systeem 
geoptimaliseerd wordt.”

Wat is ergonomie
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!Houdt rekening met menselijke anatomie, 

biomechanica, … in relatie tot fysieke 
activiteit 

!Denk aan : werkhouding, manueel hanteren van lasten, 
repetitieve bewegingen, werkplekinrichting, …

!Voorbeelden : winkelkarren worden lichter, lange 
borstelsteel maakt bukken overbodig, fietsen bestaan 
in verschillende maten afhankelijk van de persoon, 

! In werksituaties wordt meer en meer aandacht gegeven 
aan correctie werkhouding tijdens het zitten, tillen, 
trekken en sleuren 

Ergonomie
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!Rekening houden met anatomie van de 

rug

!Juiste houding tijdens liggen/zitten/staan
!Slechte houding " druk op de 

tussenwervelschijven
!Bij te veel/ te lang druk " schade

Ergonomie

Juiste houding tijdens liggen/zitten/staan
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Ergonomie

!Let op het grote verschil bij de 
verschillende zit/lighoudingen



!Voeten plat op de grond of een voetenbankje
!Zijn de voetsteunen van de rolwagen goed 

afgesteld ?
!Armsteunen ingesteld met de elleboog 90 °

!Zijn de armleuningen regelbaar ? Zo ja : zijn ze 
goed ingesteld

!Indien mogelijk stel je stoel dynamisch in 
(vering)
!Bij elektrische rolwagen, relax : wijzig je 

zithouding 
!Wissel regelmatig van houding

!Verschillende hulpmiddelen
!Zitten "# staan

Ergonomie: zithouding
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Ergonomie: zithouding
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Ergonomie : 
zithouding
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!Binnenshuis trippelend verplaatsingen 

uitvoeren
!Zittend huishoudelijke taken uitvoeren
!Verschillende opties mogelijk 

!Opklapbare handgrepen voor transfer
!Elektrisch hoog laag 
!Arthrodesezit

Ergonomie : zithouding
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!Zij ? Rug ? Buik 

!Iedere houding heeft voor- en nadelen
!Stelregel : de natuurlijke kromming van het 

lichaam zoveel mogelijk respecteren

Ergonomie: liggen
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!Doorligwonden ?

!Statisch: traagschuim, lucht, …
!Wisseldruk

!Type bed
!1 of 2 persoons 
!Verzorgingsbed
!Gebruik zijspondes " belang hoogte

Ergonomie: liggen
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!Transfer (hoe dikker hoe moeilijker)

!Tillift
!Transferplank
!Opduwen vanop het bed

!Problematiek van de gebruiker
!Rompstabiliteit 
!Risico op doorligwonden
!Belang incontinetiehoes
!Al dan niet zelfstandig draaien

Ergonomie: liggen
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!Persoonlijke voorkeur

!Hard/zacht
!Pocket 
!Traagschuim

!Toekomstperspectief ?

"Je kiest best het juiste type hoofdkussen nadat 
je de juiste matras gevonden hebt. 

Ergonomie



!Transfer: verplaatsen tussen 2 locaties
!Positioneren: herpositioneren op dezelfde locatie
!Begeleiden: ondersteunen bij het bewegen
!Tillen: manueel of mechanisch
"juiste technieken gecombineerd met de juiste  
hulpmiddelen 

!helpen rugklachten voorkomen 
!verhogen comfort en veiligheid van de gebruiker

In de volgende slides overlopen we het ruime aanbod 
hulpmiddelen dat hierbij kan ondersteuning bieden

Ergonomie: patiënt 
handling
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!Bieden ergonomische aangrijpingspunten 

zonder dat je aan de kleren of ledematen 
moet trekken

!Hulp bij rechtstaan, stappen, transfer 
(rol)stoel bed, auto, …

Hulp bij rechtstaan, 
stappen en transfers
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!Hulp bij transfer van en naar (rol)stoel, 

bed, toilet, auto

!Goede sta functie is belangrijk

Staand draaien
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!Herpositioneren in zit

!Onderuit glijden voorkomen

Herpositionering in zit



!"#$%&'()*
!Herpositioneren in zit

!Te gebruiken bij meerdere personen

Herpositionering in zit
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!Om voeten/knieën hoger te plaatsen

!Minder druk/frictie onder de dijen

Herpositionering in zit



Smakelijk
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!Hard " om op te staan

!Zacht " om op te zitten
!Zorgt voor een soepele vlottere draaibeweging

Transfer in en uit de 
wagen
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!2 glijdende vlakken die over elkaar 

bewegen

!Gemakkelijker naar het midden van de 
autozetel verschuiven

!Begeleider kan meehelpen door de 
handvaten

Transfer in en uit de 
wagen
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!Past in de rechthoekige beugel van de 

sluiting van de meeste auto’s

!Handgreep voor steun bij het in- en 
uitstappen

Transfer in en uit de 
wagen
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!Glijdende transfer van de ene naar de 

andere plaats in zit

Zittende transfers
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!Creëren van een extra steun om recht te 

komen

Transfer in en uit bed
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Transfer in en uit bed

!Aan de muur of op voet
!Gemakkelijker rechtop komen 
!Herpositioneren in bed (bv hoger op)
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!Vermindert de wrijvingsweerstand bij een 

transfer

!Mogelijkheden voor
!Hogerop brengen
!Wisselhouding
!Algemene positionering

Herpositioneren in bed



!"#$%"&'()*+,-#*./01#2
!Hyperglide, hyperglide Too, ReadySlide

!Meerdere types en afmetingen afhankelijk van 
doel

!Mogen niet blijven liggen

Herpositioneren in bed



!"#$%"&'()*+,,)"&-#-
!4WaySheet

!Mag blijven liggen met een steeklaken erboven
!Bovenkant = glijdend, onderkant = antislip
!Hogerop brengen, wisselhouding, 

herpositioneren

Herpositioneren in bed



!"#$%"&'()*+,()%-"(..
!Onderlaken met zacht dun glijdend 

middenstuk
!Kan gebruikt worden met bv zijden pyjama of 

de Wendylett 2/4 way
!Aangepaste kussensloop is mogelijk

Herpositioneren in bed



!"#$%"&'()*+,()%-"(..
!Bovenlaken 2way

!Lijnen geven de glijrichting aan
!Enkel zijdelings glijden

!Draaien in bed

Herpositioneren in bed



!"#$%"&'()*+,()%-"(..
!Bovenlaken 4way

!Bewegen in alle richtingen
!Hogerop brengen
!Herpositioneren 
!Draaien

Herpositioneren in bed



!"#$%&'('%)"#')*&&+&("",-.%(%
!Automatisch systeem die zorgt voor 

wisselhouding

Herpositioneren in bed



!"#$%&'(#$")*'++',*"&
!Return, Raiser, QuickMove, Ergobea

(deluxe)
!Persoon moet zelf kunnen rechtkomen
!Goeie steunfunctie is belangrijk
!Bij VAPH : rekening houden met 

hernieuwingstermijn

Tillen



!"#$%&%'#$(($)#%*
!Steunfunctie is belangrijk

!Nieuwere types trekken minder op de 
schouders

Tillen



!"##$%&%'($))$*(%+
!Type tildoek afhankelijk van de vraag

!Sommige merken hebben een 
meeneembaar model 

Tillen



!"#$%&
!Hulp bij transfer van en naar (rol)stoel, 

bed, toilet, auto in combinatie met korte 
verplaatsingen

!Goede sta functie is belangrijk

Staand draaien



!Informeer naar de mogelijkheid van 
uittesten

!Hou rekening met toekomst (stabiel 
ziektebeeld, trage progressie, snelle 
progressie)

!Informeer naar alternatieven
!Informeer naar mogelijke terugbetaling

!Neem je tijd om te beslissen

Hoe het juiste 
hulpmiddel kiezen?



!"#$%&'()*"%'+,"-.#$'/0$#$
!Via mutualiteit 

!1 advies sessie
!3 oefensessies
!Volledig terugbetaald

!Aanleren en inoefenen gebruik hulpmiddel
!Advies valpreventie
! Inoefenen transfers 

Hoe een hulpmiddel 
juist gebruiken



We trekken altijd ons plan. Samen. !!!"#$%&'()*+!&,-./"0.



Hartelijk dank aan
Mieke De Jaegher, van Thuiszorgwinkel CM

Alexander Leysen, bestuurslid en
diagnosegroepverantwoordelijke Charcot-Marie-Tooth Spierziekten Vlaanderen

Voor hun presentaties

Nadine Albergs, secretariaatsmedewerker bij Spierziekten Vlaanderen
voor haar hulp bij de organisatie

Anita Geysels, secretariaatsmedewerker bij Spierziekten Vlaanderen
Voor haar hulp bij de inschrijvingen

Ann Augustyn, vrijwilliger bij Spierziekten Vlaanderen
Voor haar hulp bij het onthaal en fondsenwerving



Hartelijk dank aan




