
Bij wie kan je terecht?
Je zorgkas: voor al je vragen kan je terecht bij je 
zorgkas. Je zorgkas begeleidt je bij een aanvraag, 
geeft advies, int je zorgpremie en betaalt je 
verstrekker. Een zorgkas organiseert in opdracht 
van de Vlaamse overheid de Vlaamse sociale 
bescherming. Er is een zorgkas bij elk Vlaams 
ziekenfonds en een bij de Vlaamse overheid.

Je verstrekker: ook wel “bandagist” genoemd. 
Dit zijn de officiële, erkende verstrekkers van de 
mobiliteitshulpmiddelen. Er zijn er zo’n 300 in 
Vlaanderen. Ze doen in samenspraak met jou de 
aanvraag van je hulpmiddel en bezorgen het je 
als je aanvraag is goedgekeurd en afgerond. 

Je huisarts: bij je huisarts vraag je een medisch 
voorschrift voor een mobiliteitshulpmiddel. Dat is 
de eerste stap om er een te kunnen kopen of huren. 
Soms heb je geen voorschrift van je huisarts nodig, 
maar zal je huisarts of je verstrekker je doorver-
wijzen naar een “rolstoeladviesteam” of neuroloog.   

Een rolstoeladviesteam: een erkend team van 
verschillende zorgverleners gespecialiseerd in onder 
meer mobiliteitshulpmiddelen. Ze zijn meestal 
verbonden aan een  (revalidatie)ziekenhuis. Bij zo’n team 
ga je als je een meer specifiek mobiliteitshulpmiddel 
nodig hebt, zoals een elektronische rolstoel of scooter. 
Je huisarts of verstrekker zal je ernaar doorverwijzen.  

Een  
mobiliteithulpmiddel  
kopen of huren 
Rolstoelen, elektronische scooters, orthopedische 
driewielfietsen, loop- en stahulpmiddelen voor mensen 
met een beperking, ouderen en chronisch zieken.
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Hoe vraag je een  
mobiliteitshulpmiddel aan?

Ga naar je huisarts of laat je  doorverwijzen naar 
een rolstoeladviesteam voor een voorschrift of 
 rolstoeladviesrapport voor je mobiliteitshulpmiddel.

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

Je verstrekker stuurt je aanvraag digitaal naar 
je zorgkas. Er gebeuren een aantal controles.

Je krijgt een brief van je zorgkas waarin 
staat voor welk mobiliteitshulpmiddel de 
Vlaamse sociale bescherming tussenkomt 
in de kosten. Je verstrekker krijgt die 
beslissing ook en bezorgt je je hulpmiddel. 

1.

2.

3.

4.

Betaald via de Vlaamse 
sociale bescherming

Wie door chronische ziekte, ouderdom of een 
beperking een hulpmiddel nodig heeft om zich 
te verplaatsen, kan via de Vlaamse sociale 
bescherming een “mobiliteitshulpmiddel” kopen 
of huren. Een rolstoel, elektronische scooter, 
 duw-wandelwagen, driewielfiets ...  
Dat hulpmiddel hoef je niet (volledig) zelf 
te betalen. De Vlaamse sociale bescherming 
betaalt (een groot deel van) de kosten. 

Het gaat om hulpmiddelen die iemand heel zijn 
leven (of toch lange tijd) nodig heeft. Het zijn dus 
geen krukken of rolstoelen die je tijdelijk leent 
na een kwetsuur, bijvoorbeeld een beenbreuk.

Andere hulpmiddelen voor 
mensen met een handicap

Mensen met een erkende handicap kunnen bij het 
Vlaams agentschap voor personen met een handicap 
(VAPH) nog tegemoetkomingen voor andere 
hulpmiddelen krijgen, zoals aanpassingen aan twee-
wielfietsen en handbikes, aanpassingen aan de auto 
of aanpassingen aan de woning zoals een traplift.

Vlaamse
sociale 
bescherming
VLAAMSESOCIALEBESCHERMING.be

Of vraag advies aan de zorgkas van je 
ziekenfonds. Ook hun contactgegevens 
vind je op onze website. Je vindt er ook 
een lijst van alle erkende verstrekkers 
van mobiliteitshulpmiddelen.
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Kopen of huren?

In bepaalde gevallen kan (en moet) jij je mobiliteits- 
hulpmiddel 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 degeneratieve  
aandoening. 

• Als je net uit revalidatie komt.

Huren of kopen is ook afhankelijk van het type 
hulpmiddel dat je neemt. De Vlaamse sociale 
bescherming betaalt dan de maandelijkse huurprijs 
aan je verstrekker, je hoeft zelf niets te betalen.

KIES IN SAMENSPRAAK MET 
JE VERSTREKKER

Je verstrekker van mobiliteitshulpmiddelen 
zal met jou bespreken welk hulpmiddel 
bij je past. Hij mag je niet om het even 
welk hulpmiddel aanbieden. Je verstrekker 
moet zijn keuze baseren op het medisch 
voorschrift van je arts. Bij de meeste 
mobiliteitshulpmiddelen kan de verstrekker 
nog aanpassingen doen om het toestel nog 
meer af te stemmen op wat je nodig hebt.

Tegemoetkoming voor 
mobiliteitshulpmiddelen
De Vlaamse sociale bescherming zorgt 
ervoor dat een mobiliteitshulpmiddel voor 
iedereen betaalbaar is. Ze vergoedt:

• een vast bedrag voor een mobiliteits-
hulpmiddel dat je koopt. Dat bedrag is 
afhankelijk van het type hulpmiddel. Je 
kan altijd kiezen voor een hulpmiddel dat 
volledig door dat bedrag gedekt wordt.

• de volledige huurprijs als je een 
mobiliteitshulpmiddel huurt. 

• een bedrag voor de kosten van 
onderhoud en herstellingen. 

Je betaalt zelf:
• mogelijk een supplement voor bepaalde 

duurdere producten of uitvoeringen van 
een mobiliteitshulpmiddel, bijvoorbeeld 
als je voor een duurder hulpmiddel kiest 
dan waarvoor je in aanmerking komt. 

• voor aanpassingen aan je hulpmiddel 
waarvoor je niet in aanmerking komt 
of die niet vergoedbaar zijn. 

• voor kosten voor onderhoud en  
herstellingen boven je beschikbaar budget.

• eventueel een waarborg, transport-
kosten en schade bij verhuur.

JE HEBT AL EEN MOBILITEITSHULPMIDDEL?

Soms mag je verschillende mobiliteits-
hulpmiddelen combineren. Je kan dan 
nog een nieuw hulpmiddel aanvragen.

Voor je mobiliteitshulpmiddel krijg je ook 
een bedrag waarvoor je onderhoud en 
herstellingen kan laten doen door een erkende 
verstrekker. Na verloop van tijd kan je jouw 
hulpmiddel laten vervangen (“hernieuwen”) 
door een nieuw, als dat nodig is.

WELKE MOBILITEITS-
HULPMIDDELEN?

Via de Vlaamse sociale bescherming kan 
je verschillende types mobiliteitshulp-
middelen kopen of huren: 

• Een manuele rolstoel: er zijn standaard 
rolstoelen, meer aanpasbare “modulaire” 
rolstoelen, “actief” rolstoelen , verzorgings-
rolstoelen, rolstoelonderstellen voor een 
zitschelp en types voor kinderen zoals 
duw-wandelwagens en kinderrolstoelen. 

• Een elektronische rolstoel: rolstoelen met 
elektromotoren, te bedienen met een joystick 
en bedieningsknoppen. Er zijn types voor 
binnen en/of buiten en voor kinderen. 

• Een elektronische scooter: zitscooters met drie 
of vier wielen voor zowel binnen als buiten. 

• Een drie- of vierwielfiets en zitdriewielfiets: 
fietsen voor verplaatsingen buiten en voor wie 
niet met een gewone tweewieler kan fietsen. 

• Een loophulpmiddel: een looprek (of rollator) 
dat ondersteuning biedt bij het staan of stappen.

• Een stasysteem: een elektrisch instelbare 
statafel, die ondersteunt bij het rechtstaan.

VOOR WIE? 
De Vlaamse sociale bescherming betaalt (een 
groot deel van) de kosten voor de aankoop 
of huur van een mobiliteitshulpmiddel, als 
je voldoet aan deze voorwaarden: 

Medische voorwaarde 
Je behoefte aan een mobiliteitshulpmiddel 
moet voorgeschreven zijn door een arts of 
een rolstoeladviesteam. Zij moeten je gezond-
heidsproblemen vaststellen die je voor lange 
tijd of permanent belemmeren in je vermogen 
om je te verplaatsen op eigen kracht.

Mensen die lijden aan een “snel degeneratieve 
aandoening (SDA)”, kunnen met een snellere en 
flexibelere aanvraag hun mobiliteitshulpmiddel 
huren (in plaats van kopen). Zo’n aandoening 
moet worden vastgesteld door een neuroloog of 
door een gespecialiseerd rolstoeladviesteam.

Administratieve voorwaarde
Je moet aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale 
bescherming. Dat houdt in dat je je jaarlijkse 
zorgpremie betaalt aan je zorgkas. Wie jonger is 
dan 26 jaar, hoeft geen zorgpremie te betalen. 

Leeftijd
Je kan op elke leeftijd een mobiliteitshulpmiddel 
aanvragen. Je leeftijd kan wel mee bepalen welk 
type hulpmiddel bij je past en hoe snel je dat mag 
vervangen. Wie thuis woont en 85 jaar of ouder is, 
kan een mobiliteitshulpmiddel huren in de plaats van 
kopen, net als wie in een woonzorgcentrum woont.


