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Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH 
Algemeen 

• 01.01.2002: Kennis- en 
Ondersteuningscentrum (KOC) wordt 
opgericht 

 

 

 

• 01.01.2008: Kenniscentrum Hulpmiddelen 
(KOC) van het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH) 
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Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH 
Taken 

• Informatie over hulpmiddelen en aanpassingen 

 

• Ondersteuning adviezen multidisciplinaire teams (MDT’s) 

 

• Ondersteuning beoordeling en hulpmiddelenbeleid van het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 
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Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH 
Informatie over hulpmiddelen (1) 

• www.hulpmiddeleninfo.be 
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Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH 
Informatie over hulpmiddelen (1) 

• Hulpmiddeleninfo’s 

 

 

 

 

• Presentaties 
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www.hulpmiddeleninfo.be 



Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH 
Informatie over hulpmiddelen (2) 

• www.vlibank.be 
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Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH 
Informatie over hulpmiddelen (2) 

• Communicatiehulpmiddelen 
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www.vlibank.be … 



Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH 
Ondersteuning adviezen MDT (1) 

• Methode van adviesverlening 
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Activiteit Situatie 

Persoon 

Oplossing 

http://www.hulpmiddeleninfo.be/presentaties.html


Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH 
Ondersteuning adviezen MDT (2) 
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• Hulpmiddelenfiches 

 



Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH 
Ondersteuning adviezen MDT (3) 

 

• Algemene vragen  

 

• Vragen m.b.t. een individueel dossier 
(INF/MDT/1311) 

 

• Vragen m.b.t. een individueel dossier 
in kader van een oplossing om te 
communiceren voor personen met 
een stem-, taal- of spraakstoornis 
(INF/MDT/1407) 
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www.vaph.be 

• Ondersteuning vragen 

 



Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH 
Ondersteuning adviezen MDT (4) 

• Procedure gemachtigde experts 

 

11 



Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH 
Ondersteuning adviezen MDT (4) 

• Procedure gemachtigde experts 
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Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH 
Ondersteuning VAPH 

 

 

• Aanvraag van een persoonsvolgend 
budget 

 

• Aanvraag en toekenning van 
hulpmiddelen voor de persoon met 
een handicap 
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• Afdeling Toeleiding en Hulpmiddelen 

 

www.vaph.be 



Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH 
Ondersteuning VAPH 

• Ondersteuning beoordeling 

• Beantwoorden vragen van VAPH-diensten of -organen 

• Uitwerken informatie – en werkinstrumenten  

• Organiseren van opleidingen, demo’s 

 

• Ondersteuning hulpmiddelenbeleid 

• Evalueren van hulpmiddelen en aanpassingen 

• Signaleren op gebreken (hulpmiddelen en regelgeving) 

• (beleids)keuzes voorstellen 

• Voorstellen voor aanpassingen aan de refertelijst 
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Tussenkomst VAPH 



Tussenkomst VAPH 
Regelgeving 

Besluit van de Vlaamse Regering van 13.07.2001 tot vaststelling 
van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de 

tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de 
sociale integratie van personen met een handicap 

 

Bijlage 1: Refertelijst 

 

Bijlage 3: Specifieke voorwaarden voor de tenlasteneming van 
hulpmiddelen opgenomen in de refertelijst 
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Tussenkomst VAPH 
Regelgeving 

• Bijlage 1: Refertelijst 

• Alle soorten hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u bij 
het VAPH een tegemoetkoming kunt krijgen 

 

 

 



Tussenkomst VAPH 
Regelgeving 

• Bijlage 3: Specifieke voorwaarden voor de tenlasteneming van 
hulpmiddelen opgenomen in de refertelijst 

• Niet verstaanbaar uitdrukken via spraak 

• Alle gebruikelijke vormen van behandeling leverden geen 
resultaten op (of is geen oplossing) 

• Communicatietechnieken of niet-technologische 
hulpmiddelen zijn ontoereikend 

• Toestel zelfstandig kunnen gebruiken 

• Met communicatiesysteem op een actieve en effectieve 
manier kunnen communiceren 

• Is uitgetest 
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Tussenkomst VAPH 
Regelgeving 

• BVR (13.07.2001) 

•  Art 4.  
De noodzaak, de gebruiksfrequentie, de werkzaamheid en 
de doelmatigheid van de bijstand is in functie van de 
handicap en staat in verhouding tot het bedrag van de 
gevraagde bijstand dat vermeld staat op de refertelijst 

 

• Meest adequate oplossing zijn m.a.w.  

• oplossing die het best voldoet aan de eisen 

• met de beste prijs-kwaliteitsverhouding 

 

• Meerkost in functie van de handicap 
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Tussenkomst VAPH 
Refertelijst 
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Tussenkomst VAPH 
Refertelijst 
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1 oktober 2015 



Tussenkomst VAPH 
Refertelijst 

22 
1 december 2016 



Tussenkomst VAPH 
Refertelijst 
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Tussenkomst VAPH 
Refertelijst 
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Tussenkomst VAPH 
Refertelijst 
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Tussenkomst VAPH 
Refertelijst 
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Tussenkomst VAPH 
Refertelijst 
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1 oktober 2015 



Tussenkomst VAPH 
Refertelijst 

28 
1 december 2016 



Tussenkomst VAPH 
Refertelijst 
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Tussenkomst VAPH 
Bijzondere Bijstandscommissie 

• Bijzondere procedure voor… 

• Duurdere hulpmiddelen zoals … 

 

 

  

 

 

• Niet-vermelde hulpmiddelen zoals … 
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Tellus Mobi 2 My Tobii 

Eddy Lucy 4 

… 

… 



Tussenkomst VAPH 
Bijzondere Bijstandscommissie 

• Voorwaarden zijn … 

• Méér dan € 300 

• Extra motivatie 
• Van noodzaak van het duurdere hulpmiddel (of aanpassing) 

of 

• Van uitzonderlijke vraag in functie van persoonlijke situatie 
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Vragen 



Ward De Bruecker 
T: 02 225 86 60 

E: ward.debruecker@vaph.be 

 

Zenith gebouw 

Albert II-laan 37, 1030 Brussel 

 

 


