
Rolstoeladviesteam VSB 
Mobiliteitshulpmiddelen

BEREIKBAARHEID

Revalidatieziekenhuis Inkendaal is gelegen in een prachtige 
groene omgeving, in de gemeente Vlezenbeek, één van de 5 
deelgemeenten van Sint-Pieters-Leeuw in Vlaams-Brabant.

Met de wagen

Openbaar vervoer

Vanuit Brussel

•  De Lijn - Bus 142 (Brussel – Gaasbeek - Leerbeek ) heeft      
 een halte ter hoogte van Inkendaal (halte ‘Ziekenhuis   
        Inkendaal’ op de rotonde Inkendaal/Postweg).

•  MIVB Metrostation ‘Erasmus ziekenhuis’ bevindt zich op  
 3 km van Revalidatieziekenhuis Inkendaal.

 
Indirecte verbindingen

•  Metro Herrmann-Debroux - Erasmus met overstap > Bus  
 142 (De Lijn) tot halte ‘Ziekenhuis Inkendaal’

 
Vanuit Ninove

•  De Lijn - Bus 162 (Ninove – Vollezele - Leerbeek)   
 met overstap > Bus 142 (Leerbeek - Brussel) met halte   
 ‘Ziekenhuis Inkendaal’

CONTACT 

 
We proberen u altijd zo goed mogelijk te helpen. Toch kan 
het gebeuren dat u minder of niet tevreden bent. Wij raden 
u aan vragen, bedenkingen of problemen zo snel mogelijk te 
bespreken met een teamlid. Een gesprek lost vaak veel op.      
    
Is er niet meteen een oplossing, dan kan u terecht bij de 
ombudsdienst van Revalidatieziekenhuis Inkendaal.
Is uw klacht nog altijd niet opgelost? Dan kan u terecht bij het 
VAPH.

Contacteer ons (g)RAT:

Voor inlichtingen, opmerkingen of nieuwe aanmeldingen kan 
u terecht bij Veerle De Smet op 02 531 53 20 of mailt u naar 
RolstoelAdviesTeam@inkendaal.be.

Contacteer de ombudsdienst van Inkendaal: 

02 531 51 22
ombudsdienst@inkendaal.be

Contacteer de Vlaamse ombudsdienst:

klachten@vlaamseombudsdienst.be

02 531 53 20
RolstoelAdviesTeam@inkendaal.be

versie maart 2023

Heeft u een vraag  
of wenst u meer informatie?

Revalidatieziekenhuis Inkendaal

Inkendaalstraat 1 
1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw)

T 02 531 51 11  |   F 02 532 23 66

info@inkendaal.be

www.inkendaal.be



ROLSTOELADVIESTEAM VSB - 
MOBILITEITSHULPMIDDELEN

Mobiliteitshulpmiddelen zijn een bevoegdheid van de 
Vlaamse overheid, meer bepaald van de Vlaamse Sociale 
Bescherming (VSB). Revalidatieziekenhuis Inkendaal is 
erkend als Rolstoel Advies Team (RAT) door de VSB voor de 
aanvraag van mobiliteitshulpmiddelen.

Wat is een mobiliteitshulpmiddel (MOHM)? 

Het zijn alle hulpmiddelen die een persoon nodig heeft 
omwille van een chronische ziekte, ouderdom of een 
beperking om zich te kunnen verplaatsen. 

Rolstoelen en scooters zijn de meest gekende hulpmiddelen, 
maar er zijn ook driewielfietsen, loophulpmiddelen, 
antidecubituszitkussens, onderstellen voor zitschelpen. 

Het gaat om hulpmiddelen die iemand zijn leven lang nodig 
heeft. Het zijn dus geen krukken of rolstoelen voor een 
beperkte periode bij bv. een beenbreuk.

Afhankelijk van de graad van afhankelijkheid en de 
functionaliteit zal uw hulpmiddel terugbetaald worden of 
gehuurd kunnen worden. De vergoeding hiervoor gebeurt via 
de zorgkas.

Wie kan een mobiliteitshulpmiddel aanvragen?

Personen die aan volgende voorwaarden voldoen: 

• U woont in Vlaanderen of Brussel. 
 
• U bent aangesloten bij een zorgkas en in orde met de                 
  betalingen. Inwoners van Brussel die nog niet aangesloten                              
  zijn, kunnen alsnog toetreden, maar hebben een wachttijd  
  van 5 jaar.

• Leeftijd is geen voorwaarde. U kan op elke leeftijd een        
  mobiliteitshulpmiddel aanvragen. De leeftijd kan wel        
  mee bepalen welk type hulpmiddel bij u past en welke        
  procedure er gevolgd moet worden. Vanaf de leeftijd van 85  
  jaar of als u in een woonzorgcentrum woont, kan men een  
  mobiliteitshulpmiddel huren in plaats van kopen. 

Wie kan een beroep doen op ons RAT?

U bent revalidant opgenomen in Revalidatieziekenhuis 
Inkendaal.

U bent revalidant in de ambulante revalidatie van 
Revalidatieziekenhuis Inkendaal.

U bent verbonden aan een conventie in 
Revalidatieziekenhuis Inkendaal.

U bent een externe cliënt.

WERKING

Een doorsnee mobiliteitshulpmiddel kopen of huren kan 
op voorschrift van een (huis)arts. Als er sprake is van meer 
geavanceerde mobiliteitshulpmiddelen, zoals elektrische 
rolstoelen, scooters of een op maat gemaakt hulpmiddel, 
wordt u doorverwezen naar een rolstoeladviesteam (RAT) of 
kan er direct contact genomen worden met een RAT.

Mensen met een snel degeneratieve aandoening (SDA) 
zoals ALS, worden doorverwezen naar een gespecialiseerd 
rolstoeladviesteam (gRAT). U kan hiervoor eveneens terecht 
in Revalidatieziekenhuis Inkendaal.

Ons team bestaat uit gespecialiseerde artsen en 
ergotherapeuten. Wij bekijken of u in aanmerking komt 
voor een aanvraag van een mobiliteitshulpmiddel en of u 
hierbij een Rolstoeladviesrapport (RAR) nodig heeft. De 
ergotherapeuten komen eventueel aan huis om het juiste 
advies te geven en te zien wat in uw woonomgeving mogelijk 
is. Zij informeren en begeleiden u. 

De aanvrager dient op consultatie te komen bij de arts-
specialist en de ergotherapeut verbonden aan ons RAT, 
waarna de nodige documenten opgemaakt worden voor de 
aanvraag van dit mobiliteitshulpmiddel. 

Met deze documenten gaat u naar een erkend verstrekker 
(ook wel ‘bandagist’ genoemd), die het hulpmiddel 
aanvraagt.

De factuur voor dat hulpmiddel gaat niet naar u, maar naar 
uw zorgkas. Ze wordt betaald door de Vlaamse Sociale 
Bescherming. Soms moet u wel nog supplementen betalen. 

Ten slotte nog dit

Het team respecteert de eigenheid en de persoonlijke 
levenssfeer van de aanvrager. We werken respectvol met elke 
aanvrager en maken geen onderscheid op basis van geslacht, 
ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, 
afkomst of geaardheid of de vermogenstoestand van de 
aanvrager.


