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OMGEVING BEDIENEN 
OPLOSSINGEN ADVISEREN 

Welke toestellen wil persoon zelfstandig bedienen? 

• multimedia 

• tv 

• digitale tv 

• dvd-speler, -recorder 

• radio 

• … 
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OMGEVING BEDIENEN 
OPLOSSINGEN ADVISEREN 

Welke toestellen wil persoon zelfstandig bedienen? 

• lampen en elektrische apparaten (230 V)  

• algemene verlichting 

• sfeerverlichting 

• elektrische toestellen (vb. ventilator) 

• elektrische deuropener op buitendeur  

• buitendeur ontgrendelen voor bezoekers 

• elektrische deuropener op binnendeur 

• elektrische garagepoortopener  

• elektrische raamopener 

• elektrische gordijnopener, rolluik 

• elektrische zonnewering 

• elektrisch verstelbare bedbodem 

• lift 

• … 

Persoon 
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noodzaak? 

belang? 
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OMGEVING BEDIENEN 
OPLOSSINGEN ADVISEREN 

Welke toestellen wil persoon zelfstandig bedienen? 

• welke andere apparatuur? 

• telefoneren 

• vaste telefoon 

• mobiele telefoon 

• gsm 

• parlofoon bedienen 

• vaste parlofoon 

• mobiele parlofoon 

• iemand verwittigen binnenshuis 

• noodoproep uitzenden binnenshuis 

• computermuis bedienen 

• bladomslagapparaat, daisyspeler, e-reader  

 

Persoon 

 

Omgeving Activiteiten 

noodzaak? 

belang? 
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Waar zal de zender gebruikt worden? 

• thuis 

• enkel binnen 

• ook in de tuin 

• onderweg 

• school, voorziening, werk … 

 

OMGEVING BEDIENEN 
OPLOSSINGEN ADVISEREN 

Persoon 
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Vanuit welke houding? 

• vanuit rolstoel  

• vanuit bed 

• vanuit zetel  

• stapper  

 

OMGEVING BEDIENEN 
OPLOSSINGEN ADVISEREN 

Persoon 
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OMGEVING BEDIENEN 
OPLOSSINGEN ADVISEREN 

Kan omgevingsbediening geïntegreerd worden in 
communicatietoestel, computer of rolstoelbesturing met 
aangepaste bediening? 

 

Heeft persoon omgevingsbediening nodig los van 
communicatietoestel, computer of rolstoelbesturing?  
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OMGEVING BEDIENEN 
OPLOSSINGEN ADVISEREN 

Wat zijn de mogelijkheden om een stand-alonezender te 
bedienen? 

 
• indrukken van knoppen, grote knoppen, knoppen onder afdekrooster? 

• aanraken van knoppen? 

• toetsen bedienen met typhulp, hoofdstok, mondstok?  

• functies selecteren met joystick?  

• spraakinvoer (stemvolume, articulatie?)? 

• betrouwbare actie voor bediening van een schakelaars mogelijk? 

• scanning aan te leren? 
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OMGEVING BEDIENEN 
OPLOSSINGEN ADVISEREN 

Wat zijn de mogelijkheden om een stand-alonezender te 
bedienen? 

 
• evalueren vanuit optimale uitgangshouding!  

• vanuit rolstoel, bed … 

• belasting / belastbaarheid? 

• visus, gehoor? 

• cognitieve vaardigheden? 

• evolutie? 

 

 

Persoon 
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OMGEVING BEDIENEN 
OPLOSSINGEN ADVISEREN 

Is er iemand in omgeving bereid om te begeleiden? 

• helpen opstarten 

• helpen bij problemen 

Persoon 
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Samenvatten eisenpakket 

• vanuit gewenste activiteiten 

• vanuit persoon: mogelijkheden en beperkingen 

• vanuit omgeving 
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OPLOSSINGEN ADVISEREN 

Persoon 
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Checklist omgevingsbediening 
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Mogelijke oplossingen? 

• zeer groot aanbod 

• technologie evolueert razendsnel 

 

doe-het-zelfoplossingen  

• zelf adviseren 

 

technische configuraties  

• met vakman 

 

aangepaste hulpmiddelen 

• met gespecialiseerde hulpmiddelenfirma 

 

OMGEVING BEDIENEN 
OPLOSSINGEN ADVISEREN 
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Oplossingen vergelijken, tegenover elkaar afwegen 

Oplossingen uittesten 

• bij twijfel of persoon oplossing kan bedienen 

• kan persoon twee verschillende afstandsbedieningen hanteren? 

• kan persoon scherm voldoende zien, ook bij zonlicht, ook vanuit bed? 

• kan persoon leren werken met scanning? 

 

• bij twijfel tussen alternatieven 

• welke bediening het meest adequaat is 

• … 

 

• bij twijfel over de compatibiliteit  

• moet leverancier uittesten 

OMGEVING BEDIENEN 
OPLOSSINGEN ADVISEREN 

Persoon 
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OMGEVING BEDIENEN 
TOELICHTING REFERTELIJST 

Doel 

• producten situeren onder soortnamen in refertelijst 
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Domein 1 – aanvullende uitrusting van de woning 

Omgevingsbedieningsapparatuur 

Omgevingsbedieningssysteem  

Systeem stand alone  

Zender  800 

Statief en houder  270 

Omgevingsbedieningsmodule geïntegreerd in communicatietoestel 285 

Ontvangers en andere randapparatuur 540 

Aangepaste bediening v/h systeem (scanning, vingertipbediening …) 671,31 

REFERTELIJST 
VERVANGING BOVENSTE LEDEMATEN 
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Domein 1 – aanvullende uitrusting van de woning 

Omgevingsbedieningsapparatuur 

Omgevingsbedieningssysteem  

Systeem stand alone  

Zender  800 

Statief en houder  270 
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REFERTELIJST 
SYSTEEM STAND-ALONE: ZENDER 

• Programmeerbare multifunctionele afstandsbediening 

• eventueel ook één of meer versterkers, signaalomzetters ... om het signaal 
indien nodig verder te sturen naar de ontvanger 

• Inbegrepen: programmatie 

 

• Voorbeelden  
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REFERTELIJST 
SYSTEEM STAND-ALONE: ZENDER 

• Programmeerbare multifunctionele afstandsbediening 

• eventueel ook één of meer versterkers, signaalomzetters ... om het signaal 
indien nodig verder te sturen naar de ontvanger 

• Inbegrepen: programmatie 

 

• Voorbeelden  
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Domein 1 – aanvullende uitrusting van de woning 

Omgevingsbedieningsapparatuur 

Omgevingsbedieningssysteem  

Systeem stand alone  

Zender  800 

Statief en houder  270 

Omgevingsbedieningsmodule geïntegreerd in communicatietoestel 285 

Ontvangers en andere randapparatuur 540 

Aangepaste bediening v/h systeem (scanning, vingertipbediening …) 671,31 

REFERTELIJST 
VERVANGING BOVENSTE LEDEMATEN 
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REFERTELIJST 
SYSTEEM STAND-ALONE: STATIEF EN HOUDER 

• Statieven en houders om de zender op een zichtbare en/of bereikbare 
plaats te monteren 

• Inbegrepen: installatie 

 

• Voorbeelden 
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Domein 1 – aanvullende uitrusting van de woning 

Omgevingsbedieningsapparatuur 
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REFERTELIJST 
OMGEVINGSBEDIENINGSMODULE GEÏNTEGREERD IN COMMUNICATIETOESTEL 

• Programmeerbare multifunctionele afstandsbediening geïntegreerd in 
communicatietoestel 

• eventueel ook één of meer versterkers, signaalomzetters ... om het signaal 
indien nodig verder te sturen naar de ontvanger 

• Inbegrepen: programmatie 

 

• Voorbeelden:  
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Domein 1 – aanvullende uitrusting van de woning 
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REFERTELIJST 
ONTVANGERS EN ANDERE RANDAPPARATUUR 

• Basisset ontvangers en randapparatuur om in één ruimte  

• één of meer lichtpunten  

• en/of één of meer stopcontacten  

• en/of een oproepsysteem voor binnenshuis (vb. een draadloze bel)  

• te bedienen via de zender van het omgevingsbedieningssysteem 

• Inbegrepen: plaatsing van de ontvanger(s) en programmatie in de 
zender 

 

• Voorbeelden:  
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Domein 1 – aanvullende uitrusting van de woning 

Omgevingsbedieningsapparatuur 
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Zender  800 
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VERVANGING BOVENSTE LEDEMATEN 
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REFERTELIJST 
AANGEPASTE BEDIENING VAN HET SYSTEEM 

• Een supplement voor stand-alone-afstandsbedieningen die voorzien zijn 
(worden) van een aangepaste bediening waaronder: 

• scanning met aangepaste schakelaar(s), aanraakscherm voor alle functies, 
afdekrooster, spraakinvoer, joystick ... 

 

• Voorbeelden:  
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REFERTELIJST 
AANGEPASTE BEDIENING VAN HET SYSTEEM 

• Statieven en houders om de aangepaste bediening bedienbaar te 
monteren 

• Inbegrepen: gebruiksklaar maken van het systeem 

 

• Voorbeelden:  
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REFERTELIJST 
VERVANGING ONDERSTE LEDEMATEN 

Domein 1 – aanvullende uitrusting van de woning 

Andere (uitgezonderd losse elementen en gadgets) 

 

2165,53 
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REFERTELIJST 
ANDERE (UITGEZ. LOSSE ELEMENTEN EN GADGETS) 

• Alle vaste elementen die in de woning geplaatst worden, en die niet 
beschreven zijn in een andere rubriek in de refertelijst 

• Inbegrepen: installatie en gebruiksklaar maken 

 

• Voorbeelden: 

• ingebouwde ontvangers voor verlichting en stopcontacten in bijkomende 
ruimten 

• parlofoon met aangepaste bediening 

• ingebouwde ontvangers voor raamopener, gordijnopener, elektrisch rolluik … 
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BUITEN REFERTELIJST 
OMGEVINGSBEDIENINGSMODULE IN ROLSTOELBESTURING 

• zendgedeelte  

• samen met rolstoel laten aanvragen door RIZIV-rolstoelequipe 

• laten aankruisen om door te sturen naar VAPH 

• opvolgen dat de noodzaak gemotiveerd is in RIZIV-aanvraagdocumenten ! 

• er moet aangetoond zijn dat  

• de aangevraagde zender geïntegreerd in omgevingsbediening de enige mogelijke oplossing is 
om de omgeving te kunnen sturen vanuit de rolstoel 

Of  

• de aangevraagde zender geïntegreerd in omgevingsbediening deel uitmaakt van de goedkoopst 
adequate totaaloplossing om de omgeving te bedienen 

 

afneembaar niet-afneembaar 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• elektrisch verstelbare bedbodem bedienbaar maken via 
omgevingsbediening 

 

 

 

 

 

• IR-telefoon 

 

 

 

 

 

BUITEN REFERTELIJST 
LOSSE ONTVANGERS EN RANDAPPARATUUR 
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OMGEVING BEDIENEN 
VAPH-TEGEMOETKOMING VRAGEN 

• voor goedkoopst adequate totaaloplossing (zender + ontvangers 
en randapparatuur) voor probleem  

 

• totaaloplossing 

• deels refertelijst  

• deels buiten refertelijst  

• deels refertelijst ZUZ 
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OMGEVING BEDIENEN 
VAPH-TEGEMOETKOMING VRAGEN 

• referte en meerkost binnen refertebedrag 

• REFERTE 

 

• buiten refertelijst en > 250 euro 

• BBC / NIET REFERTE  

 

• referte, maar meerkost hoger dan refertebedrag én ZUZ 

• BBC / ZUZ 

• ZUZ motiveren ! 

• aantonen waarom types die onder het refertebedrag vallen, niet 

voldoen ! 
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OMGEVING BEDIENEN 
VAPH-TEGEMOETKOMING VRAGEN 

• ZUZ   

• Vb. aangepaste zenders die binnen refertebedrag vallen, zijn 
doorgaans types (zoals de Gewa Prog) waarbij je moet onthouden 
onder welke nummers de functies geprogrammeerd zijn. Iemand met 
een bijkomende cognitief probleem die dat niet kan en waarbij een 
invoegmembraan of mnemotechnische middeltjes niet voldoen, heeft 
een uitzonderlijke zorgbehoefte en kan daardoor nood hebben aan een 
type met een dynamisch scherm. 

 

• Vb. een persoon voor wie totaaloplossingen op basis van zenders die 
binnen het refertebedrag vallen, veel duurder uitkomen dan een 
totaaloplossing met een zender met kostprijs hoger dan het 
refertebedrag, heeft een uitzonderlijke zorgbehoefte. 
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OMGEVING BEDIENEN 
VAPH-TEGEMOETKOMING VRAGEN 

Zelfde items 

OFFERTE FACTUUR 

= 
Alle items motiveren 

 ... 

... 

= 
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www.hulpmiddeleninfo.be www.vlibank.be 

OMGEVING BEDIENEN 
MEER INFORMATIE 
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OMGEVING BEDIENEN 
VRAGEN 
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Hadewych Lagrou 

Hulpmiddelenconsulent Motoriek 

 

KOC – Kenniscentrum Hulpmiddelen 

VAPH 

 

02-225 86 81 

koc@vaph.be 

 

OMGEVING BEDIENEN 
MEER INFORMATIE 
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Huisbezoek: 
• Indien niet: motiveren waarom niet 

• Indien wel: datum en naam  

MOTIVATIEVERSLAG 
BIJLAGE 

Testverslag: 
• Indien niet: motiveren waarom niet 

• Indien wel: datum 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• naam, voornaam en contactgegevens van het lid van het gespecialiseerd 
IMB-team die het huisbezoek aflegt en het verslag opstelt 

• een gedetailleerde beschrijving van de problemen en de mogelijkheden 
in verband met de circulatie rondom de woning, de toegang tot de 
woning en het gebruik van de noodzakelijke ruimten 

MOTIVATIEVERSLAG 
BIJLAGE: HUISBEZOEK 
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• naam, voornaam en contactgegevens van lid van MDT 

• de plaats, de tijdspanne en indien relevant de omgeving waarin de test 
plaatsvond 

• een beschrijving van de technische en technologische vaardigheden en 
beperkingen van de betrokkene in relatie tot het adequaat gebruik van 
het hulpmiddel of de aanpassing 

• een beschrijving van de prognose van de functiebeperkingen betrokkene 
in functie van het gebruik van het hulpmiddel of de aanpassing 

• een beschrijving van het verloop van de test 

• specifieke aandacht voor de mate waarin de betrokkene evolueert in de 
toepassing van de verschillende functies van het hulpmiddel of de aanpassing 
doorheen de testperiode, steeds voorzien van een gedetailleerde 
tijdsaanduiding van de test- en observatiemomenten  

• de houding van de betrokkene ten opzichte van het gebruik van het 
hulpmiddel of de aanpassing na de testperiode 

 

MOTIVATIEVERSLAG 
BIJLAGE: TESTVERSLAG 


