
Hoe dien je in België een aanvraag tot terugbetaling in voor een oog-
bestuurd communicatiehulpmiddel?

Evaluatie van verschillende demomomenten
Breng de informatie van alle partijen samen:
 y gedetailleerde nota’s en verslagen van tijdens de verschillende 

demomomenten;
 y video’s van het Rett meisje in actie tijdens de verschillende demo-

momenten.

Sluit andere opties qua hulpmiddelen zeker niet uit (bijvoorbeeld 
manueel te bedienen hulpmiddel):
 y vraag hiervoor eventueel ook demo’s aan;
 y verzamel ook hiervan nota’s en video’s, ook al tonen die soms dat 

het niet goed lukt, dat het Rett meisje gefrustreerd is, …

Wanneer overgaan tot de aanvraag / aankoop van oogbesturing?
De beslissing moet door alle partijen worden ondersteund. Iedereen 
moet achter de beslissing staan om in de toekomst zo goed mogelijk 
met het hulpmiddel te kunnen werken.

 y Breng de pro en de contra’s van de verschillende communicatie-
hulpmiddelen samen.

 y Ga na of alle partijen er klaar voor zijn. Heel veel personeelsver-
loop in de leefgroep, een moeilijke periode in het gezin,… kunnen 
ook argumenten zijn. Het gebruik van een communicatiehulpmid-
del is steeds tijdsintensief.

 y Het niveau van communiceren moet minimaal een keuze tussen 
twee à vier zijn.

Wat heb je nodig voor een aanvraag tot terugbetaling?
Zie ook de informatie op de website van het VAPH zelf: www.vaph.be

 y Een verslag van het MultiDisciplinair Team (MDT):
 ∘ ofwel via het dagcentrum / de school waar het Rett meisje ver-

blijft;
 ∘ ofwel aan te vragen via MDT (zie www.vaph.be voor een lijst van 

erkende MDT’s over heel Vlaanderen).
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 y De verslagen en video’s van de demoperiodes met alle pro’s en contra’s, zowel van oog-
bestuurde als van andere hulpmiddelen (die minder geschikt zijn voor het Rett meisje).

 y Een aanvraagformulier van het VAPH: informeer goed bij je eigen mutualiteit en laat je per-
soonlijk bijstaan, de exacte procedure verschilt van mutualiteit tot mutualiteit.

Wat na het indienen van de aanvraag?
 y Wachten op de goedkeuring. Dit kan een aantal maanden tot een jaar (of langer?) duren.
 y De aankoop van het hulpmiddel kan vanaf de datum van goedkeuring door het VAPH.
 y Blijf in de tussentijd oefenen met je Rett meisje via de low tech eye gaze therapy (zie stap-

penplan 1), vraag eventueel nog een extra demo aan om de mogelijkheden die er tot nu toe 
zijn te onderhouden.

(Rozemie Gauquie, communicatiecoach)
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