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Brochure voor 
 huisartsen

http://www.ovh-orthopedie.be
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Beste huisarts,

Het aanbod aan orthopedische hulpmiddelen is groot. De patiënt de beste zorg op maat 
aanbieden blijft uw en onze voornaamste drijfveer. Met deze brochure wilden wij enerzijds 
een duidelijk doch beknopt overzicht geven van ons aanbod maar daarnaast ook een handig 
opzoekdocument aanleveren ter ondersteuning van uw administratieve verplichtingen aangaande de 
aanvraagdocumenten voor mobiliteitshulpmiddelen en steunkousen. Wat kan u zoal terugvinden in 
deze brochure? Wij geven u graag een handig overzicht van de producten die u kan voorschrijven. Op 
de desbetreffende pagina vindt u meer info over de indicaties en hernieuwingstermijnen. Achteraan 
deze brochure vindt u een overzicht van de hernieuwingstermijnen en mobiliteitsscores.

Wat kan u als huisarts 
voorschrijven?

Wat schrijft de geneesheer-
specialist voor?

Orthopedie Van Haesendonck

Orthopedie Van Haesendonck is al meer dan 60 jaar uw orthopedisch specialist met eigen atelier 
in Leuven en Namen. Als gerenommeerd familiebedrijf staan wij voor hoogkwalitatief maatwerk van 
prothesen, orthesen, orthopedische schoenen en mobiliteitshulpmiddelen.

Onze contactgegevens:

Léon Schreursvest 89, 3001 Leuven
016/31.90.10
info@ovh-orthopedie.be

Rue de l’Institut 5, 5004 Bouge
081/22.00.59
info@ovh-orthopedie.be

@OrthoOVH www.linkedin.com/company/orthopedie-van-haesendonck

Wij zouden u graag digitaal op de hoogte brengen van eventuele nieuwigheden. Indien u hier interesse voor heeft dan 
zouden wij willen vragen uw e-mailadres te bezorgen via info@ovh-orthopedie.be met als titel “aanmelding updates”.
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Breukband Eerste definitieve borstprothese

Lumbostaat Eerste aflevering steunkousen

Hernieuwing definitieve borstprothese Armkousen en handschoenen

Hernieuwing steunkousen Steunzolen

Standaardrolstoelen Prothesen

Modulaire rolstoelen Orthopedische schoenen

Loophulpen Bandages

Actieve rolstoelen

Elektronische rolstoelen
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www.linkedin.com/company/orthopedie-van-haesendonck
mailto:info@ovh-orthopedie.be
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3

BANDAGISTERIE

Lumbostaat

medische indicaties

 · Pijn en ruginsufficiënties in dorso-lumbaal en 
sacroiliacaal gebied

 · Lumbalgie
 · Spondylose/spondylartrose/spondylolisthesis
 · Osteoporose
 · Discus hernia
 · Artrose

op het voorschrift

 · De klinische diagnose + “lumbostaat op maat”

hernieuwingstermijn

 · -14 jaar: 1 jaar
 · 14 tot 21 jaar: 2 jaar
 · +21 jaar: 4 jaar

Borstprothesen

medische indicaties

 · Totale of partiële mammectomie

op het voorschrift

 · De klinische diagnose + “definitieve volledige of 
gedeeltelijke borstprothese” + linker- of rechterborst

hernieuwingstermijn

Recht om de twee jaar.
De eerste twee prothesen moeten door een geneesheer-
specialist voorgeschreven worden om voor terugbetaling in 
aanmerking te komen. Bij hernieuwing van een definitieve 
prothese volstaat een voorschrift van een huisarts.

Bij lymfoedeem na een gedeeltelijke of volledige 
mammectomie heeft de patiënt recht op 2 armkousen 
per jaar en 4 handschoenen mits voorschrift van de 
geneesheer-specialist.

Breukband

medische indicaties

 · Inguinale breuk (uni-/bilateraal)
 · Scrotale breuk
 · Crurale breuk
 · Liesbreuk (uni-/bilateraal)

op het voorschrift

 · De klinische diagnose + “breukband op maat/prefab”

hernieuwingstermijn

Maatwerk:
 · -16 jaar: 1 jaar
 · +16 jaar: 3 jaar 

Prefab:
 · -21 jaar: 1 jaar
 · +21 jaar: 3 jaar

Buikgordel

medische indicaties

 · Buikwand eventratie
 · Navelbreuk
 · Stoma
 · Diastasis van de rechte buikspieren

op het voorschrift

 · De klinische diagnose + “buikgordel op maat/prefab”
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medische indicaties

 · Vermoeide en zware benen
 · Preventief varices
 · Preventief bij zwangerschap
 · Licht oedeem

medische indicaties

 · Meer uitgesproken varices
 · Matig oedeem
 · Varices bij zwangerschap
 · Na sclerose en vaatchirurgie voor 

varices

medische indicaties

 · Lymfoedeem na lies of bekkenklieruitruiming
 · Lymfoedeem na bestraling van de liesstreek
 · Chronisch primair erfelijk lymfoedeem
 · Congenitale vasculaire malformatie

terugbetaling?
 · Eerste aflevering: geneesheer-specialist
 · Hernieuwing: elke behandelende geneesheer

voorschrift

 · Bijlage 94
 · Aankruisen diagnose, lengte (AD/AG/AT/FT), 

compressieklasse en kant (Li/Re)

hernieuwing

 · Interventie van de mutualiteit voor 4 kousen per  
been per jaar

medische indicaties

 · Preventie van recidief veneuze ulcera bij chronische 
veneuze insufficiëntie

 · Diepe veneuze trombose
 · Post trombotisch syndroom

terugbetaling?
 · Eerste aflevering: elke behandelende geneesheer
 · Hernieuwing: elke behandelende geneesheer 

voorschrift

 · Bijlage 94
 · Aankruisen diagnose, lengte (AD/AG/AT/FT), 

compressieklasse en kant (Li/Re)

hernieuwing

 · Interventie van de mutualiteit voor 2 kousen per  
been per jaar

BANDAGISTERIE

Belangrijk: bij Steunkousen CCL 1 en 2 is er geen interventie  
van de mutualiteit.

CCL1 (15-20 mmHg) CCL2 (23-32 mmHg)

CCL3 (34-46 mmHg) 
Subgroep 1 

CCL3 (34-46 mmHg) 
Subgroep 2 

Steunkousen
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medische indicaties

De therapeutische elastische armkousen en handschoenen worden enkel 
vergoed in geval van:
 · Lymfoedeem
 · Vasculaire malformatie

terugbetaling?
 · Moet altijd voorgeschreven worden door een geneesheer-specialist

voorschrift

 · bijlage 94
 · Aankruisen diagnose, lokalisatie en kant (Li/Re)
 · Compressiedruk in millimeter kwikdruk (mmHg): 15-20 mmHg =ccl1; 23-32 

mmHg= ccl2; 34-46 mmHg= ccl3

hernieuwing

Per kalenderjaar heeft de patiënt recht op de  
terugbetaling van: 
 · 2 armkousen zonder handschoen + 4 aparte handschoenen

Of
 · 3 armkousen met handschoen uit één stuk

Belangrijk: armkousen en handschoenen worden enkel terugbetaald met een voorschrift van de 
geneesheer-specialist

Belangrijk: onderstaande producten worden enkel terugbetaald met een voorschrift van de 
geneesheer-specialist

Armkousen en handschoenen

BANDAGISTERIE

OOK VERKRIJGBAAR BIJ OVH

Steunzolen Prothesen

Orthopedische schoenen Bandages
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1. Manuele standaardrolstoel

hernieuwingstermijn

-65 jaar: 4 jaar 
+65 jaar: 6 jaar

basisprocedure

 · Medisch voorschrift
 · Aanvraagformulier voor een 

mobiliteitshulpmiddel

uitgebreide procedure: manuele standaardrolstoel in 
cumul met driewielfiets

 · Medisch voorschrift
 · Aanvraagformulier voor een mobiliteitshulpmiddel
 · Motiveringsrapport

4. Actieve rolstoel

hernieuwingstermijn

-65 jaar: 4 jaar
+65 jaar: 6 jaar

uitgebreide + procedure

 · Medisch voorschrift + 
rolstoeladviesrapport

 · Aanvraagformulier voor een 
mobiliteitshulpmiddel

 · Motiveringsrapport

2. Manuele modulaire rolstoel

hernieuwingstermijn

-65 jaar: 4 jaar
+65 jaar: 6 jaar

uitgebreide procedure

 · Medisch voorschrift
 · Aanvraagformulier voor een 

mobiliteitshulpmiddel
 · Motiveringsrapport

5. Elektronische rolstoel

hernieuwingstermijn

-65 jaar: 5 jaar
+65 jaar: 7 jaar

uitgebreide + procedure

 · Rolstoeladviesrapport
 · Aanvraagformulier voor een 

mobiliteitshulpmiddel
 · Motiveringsrapport
 · Testrapport

3. Verzorgingsrolstoel

hernieuwingstermijn

-65 jaar: 4 jaar
+65 jaar: 6 jaar

uitgebreide procedure

 · Medisch voorschrift
 · Aanvraagformulier voor een 

mobiliteitshulpmiddel
 · Motiveringsrapport

6. Manuele kinderrolstoel

hernieuwingstermijn

-18 jaar: 3 jaar

uitgebreide procedure

 · Medisch voorschrift
 · Aanvraagformulier voor een 

mobiliteitshulpmiddel
 · Motiveringsrapport

ROLSTOELEN

ROLSTOELEN 1/2/3/6: Het medisch voorschrift mag 
ingevuld worden door de huisarts.

Aanvraag met medisch  
voorschrift en/of RAR

(door huisarts of  
geneesheer-specialist)

Aanmeting mobiliteits- 
hulpmiddel

(door erkend verstrekker)

Beslissing Adviserend- 
Geneesheer

Aflevering en aanpassing 
mobiliteitshulpmiddel

(door erkend verstrekker)

ROLSTOELEN 4/5: Het medisch voorschrift en RAR moet 
ingevuld worden door een RAT. In geval van hernieuwing 
volstaat medisch voorschrift.

MOBILITEITSHULPMIDDELEN

RAR = Rolstoel Advies Rapport RAT = Rolstoel Advies Team
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hernieuwingstermijn

-65 jaar: 6 jaar
+65 jaar: 6 jaar

uitgebreide procedure -  
binnenscooter

 · Medisch voorschrift
 · Aanvraagformulier voor een 

mobiliteitshulpmiddel
 · Motiveringsrapport
 · Testrapport

uitgebreide + procedure - binnen/buitenscooter  
en buitenscooter

 · Medisch voorschrift + RAR
 · Aanvraagformulier voor een mobiliteitshulpmiddel
 · Motiveringsrapport
 · Testrapport

hernieuwingstermijn

-18 jaar: 3 jaar
+18 jaar: 8 jaar

uitgebreide procedure

 · Medisch voorschrift
 · Aanvraagformulier voor een 

mobiliteitshulpmiddel
 · Motiveringsrapport
 · Testrapport

Looprek 

hernieuwingstermijn

-18 jaar: 3 jaar
18-65 jaar: 4 jaar
+65 jaar: 6 jaar

Rollator 2  
wielen

hernieuwingstermijn

-18 jaar: 3 jaar
18-65 jaar: 4 jaar
+65 jaar: 6 jaar

Rollator 3/4 
wielen

hernieuwingstermijn

-18 jaar: 3 jaar
18-65 jaar: 4 jaar
+65 jaar: 6 jaar

Lichtgewicht 

hernieuwingstermijn

-18 jaar: 3 jaar
18-65 jaar: 4 jaar
+65 jaar: 6 jaar

± € 200 supplement

SCOOTERS

LOOPHULPEN

DRIEWIELFIETSEN

LOOPHULPEN: Het medisch voorschrift mag ingevuld 
worden door de huisarts.

SCOOTERS: Het medisch voorschrift en RAR moet 
ingevuld worden door een RAT. In geval van hernieuwing 
volstaat een medisch voorschrift.

DRIEWIELFIETSEN: Het medisch voorschrift mag 
ingevuld worden door de huisarts.
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HERNIEUWINGSTERMIJNEN MOBILITEIT

Verstrekking
0 - 2 
jaar

2 - 3 
jaar

3 - 15 
jaar

15 - 18 
jaar

18 - 65 
jaar

+65 
jaar

Manuele standaard rolstoel 3 jaar 4 jaar 6 jaar

Manuele modulaire rolstoel 4 jaar 6 jaar

Manuele verzorgingsrolstoel 4 jaar 6 jaar

Manuele actief rolstoel 3 jaar 4 jaar 6 jaar

Elektronische rolstoel gebruik binnenshuis 3 jaar 4 jaar 7 jaar

Elektronische rolstoel gebruik  
binnens- en buitenshuis

3 jaar 4 jaar 7 jaar

Elektronische rolstoel gebruik buitenshuis 4 jaar 7 jaar

Elektronische binnenscooter 4 jaar 6 jaar

Elektronische binnen/buiten scooter 6 jaar 6 jaar

Elektronische buitenscooter 6 jaar 6 jaar

Standaard duwwandelwagen 3 jaar

Modulaire duwwandelwagen 3 jaar

Elektrisch instelbare statafel* 10 jaar

Rolstoel met mechanische of  
elektrische stafunctie

4 jaar 6 jaar

Orthopedische driewielfietsen 3 jaar 8 jaar

Looprekken en rollators 3 jaar 4 jaar 6 jaar

Niet-individueel aanpasbaar 
antidecubituskussen

2 jaar

Niet-individueel aanpasbaar anatomisch 
gevormde antidecubituszit

Idem HT rolstoel

Individueel aanpasbaar antidecubituskussen 3 jaar 4 jaar

Individueel aanpasbaar antidecubitus-kussen 
type luchtkussen met cel-structuren of Flow-
Fluid-gelkussen

3 jaar 4 jaar

Modulair aanpasbaar rugsysteem Idem HT rolstoel

Onderstel voor zitschelp 3 jaar 5 jaar

* Vanaf 18 jaar of met een lichaamslengte vanaf 1,50m.
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SCORES MOBILITEIT

* In geval dat de klant schoolgaand is of werkt, gelden de scores voor een modulaire rolstoel. Opmerking: in geval van 
evolutieve aandoeningen zijn verlaagde scores voldoende. Contacteer uw verstrekker voor meer info.

** Enkel van toepassing voor ADkussens individueel aanpasbaar. Andere kussens geen min. score noodzakelijk.

Groene tekst = kinderen t.e.m. 18 jaar.

Het medisch voorschrift kan u hier terugvinden:
https://www.vlaamsesocialebescherming.be/formulieren-en-documenten-over-mobiliteitshulpmiddelen

Verplaatsen
binnen

Verplaatsen 
buiten

Handhaven 
staan

Gebruik BL
Uitvoeren 
transfers

Handhaven 
zitten

Cognitieve 
functies

R
en

ti
n

g/
Ve

rk
oo

p

Standaard 
rolstoel

2 jaar <
min. 2 min. 3

min. 2 min. 0 min. 0 min. 0 min. 0
min. 2 min. 3

Modulaire 
rolstoel

min. 3 min. 3 min. 3 min. 0 min. 1 min. 1 min. 0

Verzorgings-
rolstoel

4 4 4 min. 3 4 4 min. 0

Actieve rolstoel 2 jaar <
4 4 4

max. 3 4 min. 0 0
min. 3 4 min. 3

Ve
rk

oo
p

Elektronische 
rolstoel

*2 jaar <
4 4 4 4

min. 3
3

max. 1
4 4 4 4

Driewielfiets 3 jaar min. 2 min. 2 min. 2 max. 1

Loophulp 3 jaar < min. 2 min. 2 min. 2

ADkussen min. 3 min. 3 min. 3 min. 1 min. 1 min. 3**

Scooter * min. 3 4 min. 3 max. 2 max. 1 max. 1

Standaard duw-
wandelwagen

3 jaar < min. 2 min. 3

Modulaire duw-
wandelwagen

2 jaar < min. 3 4 min. 3

Uitleg bij de scores:

0: Geen beperking of participatieprobleem
1: Lichte beperking of participatieprobleem
2: Matige beperking of participatieprobleem
3: Ernstige beperking of participatieprobleem
4: Volledige beperking of participatieprobleem
8: Niet-gespecifieerde beperking of participatieprobleem
9: Niet van toepassing

https://www.vlaamsesocialebescherming.be/formulieren-en-documenten-over-mobiliteitshulpmiddelen
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TIPS

 · Niet enkel de kolommen “Verplaatsen binnen/buiten” moeten ingevuld worden, maar ook 
de andere categorieën moeten een score krijgen, zelfs voor een “score 0”.

 · Op het voorschrift mag niets doorstreept worden. Indien dit toch het geval is, dient u 
naast het doorstreepte gedeelte te handtekenen en uw stempel te zetten. Anders wordt 
de aanvraag altijd geweigerd.

 · Bij verplaatsing “binnenshuis” gaat het om verplaatsingen tot 1 km. Verplaatsingen 
“buitenshuis” zijn verplaatsingen verder dan 1 km.

 · De diagnose (punt 11) moet altijd ingevuld worden.

Dit is belangrijk bij het invullen van het voorschrift voor mobiliteitshulpmiddelen

Twijfelt u nog? Aarzel niet om ons te contacteren, we helpen u met veel plezier verder.

016/31.90.10  |  info@ovh-orthopedie.be

mailto:info@ovh-orthopedie.be
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Orthopedie Van Haesendonck

Léon Schreursvest 89
3001 Leuven
016/31.90.10

Rue de l’Institut 5
5004 Bouge
081/22.00.59

www.ovh-orthopedie.be | info@ovh-orthopedie.be | Volg ons op

https://twitter.com/OrthoOVH?s=20&t=Z35bA1r2j2XGfQ7Rhc6Z5A
https://www.instagram.com/orthoovh/
https://www.linkedin.com/company/orthopedie-van-haesendonck/
https://www.facebook.com/orthoovh
https://www.ovh-orthopedie.be
https://www.ovh-orthopedie.be
mailto:info@ovh-orthopedie.be

