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Aankoppel deel rolstoel (Tracker/vijfde wiel)
Omschrijving
De Tracker handbike is een aankoppelvoorziening voor een handbewogen rolstoel. Het is
een alternatieve aandrijvingwijze, waardoor iemand in staat wordt geacht om vrijwel zonder
lichamelijke belasting de rolstoel voort te bewegen. De actieradius wordt drie keer zo groot in
vergelijking met een handbewogen rolstoel. De Tracker aankoppelbare handbike is daarom
het meest ideale hulpmiddel voor zelfstandig verplaatsing/vervoer.

Procedure
De Tracker wordt gezien als een vervoersvoorziening en dus niet als een rolstoelvoorziening.
Zoals gesteld vergroot de Tracker de mobiliteit van de gehandicapte rolstoelgebruiker,
waarbij het verplaatsingspatroon vergelijkbaar is met die van de fiets. Deze voorziening dient
daarom hieraan beoordeeld te worden en kan qua toekenningscriteria gelijk worden gesteld
aan die van de aanvullende vervoersvoorzieningen, zoals de driewielfiets.
Toekenningscriteria
Belanghebbende verplaatst zich altijd per handbewogen rolstoel en voldoet aan de criteria
voor een aanvullende vervoersvoorziening. De conditie is zodanig dat een handbike
adequaat is voor de verplaatsing in de directe woonomgeving.

Besparingsbijdrage
De handbike wordt aangemerkt als een natura vervoersvoorziening, omdat deze uitsluitend
bedoeld is voor gebruik buitenshuis. Daarom geldt voor deze voorziening de
besparingsbijdrage.

Wijze van verstrekken
In bruikleen.
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Accessoires aan rolstoel en natura vervoersvoorzieningen
Omschrijving
Een accessoire is een niet noodzakelijke toevoeging aan een rolstoel of een
vervoersvoorziening. Voor rolstoelen valt te denken aan een boodschappennet, een asbak,
spaakbeschermers, gekleurde hoepels, schootskleed. Maar ook een werkblad, een stok- of
rollatorhouder, een zijspiegel kunnen als een accessoire aangemerkt worden, indien deze
niet absoluut noodzakelijk zijn. Accessoires worden uitsluitend verstrekt indien deze
noodzakelijk zijn om de rolstoel of scootmobiel op een medisch/ergonomisch verantwoorde
manier te gebruiken. Of een toevoeging wordt aangemerkt als een accessoire hangt dus af
van de individuele situatie van de aanvrager.
Procedure
Zie tevens algemeen deel rolstoelvoorzieningen. In de meeste gevallen zal voor een
dergelijke aanvraag een extern medisch / ergonomisch advies nodig zijn. Enerzijds vanwege
het hoge risico van afwijzing, anderzijds om inzicht te krijgen in de specifieke situatie van de
aanvrager. Als afwijzingsgrond kan artikel 2 lid 1 worden gehanteerd.
Toekenningscriteria
Indien nodig om een rolstoel adequaat te maken is naast artikel 2 lid 1 artikel 27 van
toepassing. Voor vervoersvoorzieningen geldt naast artikel 2 lid 1, artikel 22.
Wijze van verstrekken
Wordt via de leverancier geleverd en gemonteerd en vormt daarmee een onderdeel van de
voorziening van de betreffende cliënt. Indien in depot voorradig wordt een toevoeging uit het
depot gebruikt.
Opmerkingen:
Hieronder volgt een overzicht van toevoegingen die altijd worden aangemerkt als accessoire:

 Asbak (aan de rolstoel); is nooit noodzakelijk om een rolstoel adequaat te maken
rolstoelvoorziening en dient op grond van artikel 2, lid 1 onder a afgewezen te worden.

 Bagagetas/ boodschappennet; is niet noodzakelijk om de voorziening adequaat te maken.
Bovendien kan een boodschappentas als algemeen gebruikelijk worden gezien en kan
daarmee niet voor vergoeding in aanmerking komen. Dezelfde afwijzingsgrond als asbak.

Bijlage 4 Verstrekkingenboek Wmo
Hoofdstuk 6 Verplaatsen in en rond de woning

3

Anti-decubituskussen
Omschrijving
Een zitvoorziening in de rolstoel, waardoor zwakke plekken in het weefsel zoveel mogelijk
ontlast kunnen worden en een optimale drukverdeling van het lichaam bereikt kan worden, om
zo decubitus (doorzitplekken) te voorkomen c.q. te beperken. Er zijn verschillende typen ADkussens, bijv. DFC-kussen (tempur-schuim), met een gel gevulde kussens of een zogenaamde
Roho-kussen ('eierrek'-kussen).
Procedure:
Een AD-kussen wordt meestal tegelijkertijd met de rolstoel verstrekt en alleen dan, wanneer
het noodzakelijk is om de rolstoel adequaat te doen zijn. Een los AD-kussen als separate
voorziening wordt niet verstrekt. Voor een los AD-kussen dient de aanvrager te worden
verwezen naar de Thuiszorg voor kortdurend gebruik of naar de AWBZ voor langdurig gebruik.
Voorts dient hier genoemd te worden de vergoeding van een zogenaamde drukpuntmeting.
Om te komen tot een adequaat zitkussen kan in sommige gevallen gekozen worden voor deze
drukpuntmeting. Voorwaarde hierbij is dat een standaard AD-kussen niet voldoet en dat
middels een drukpuntmeting een kussen op maat gemaakt dient te worden. Middels een
meting kan exact aangegeven worden op welke plekken in het kussen een steun moet worden
weggelaten. De kosten hiervan worden vergoed in het kader van de Wmo, mits deze meting
met toestemming van de gemeente uitgevoerd wordt.
Toekenningscriteria
De belanghebbende is aangewezen op een rolstoel als zitvoorziening (permanent rolstoelafhankelijk) en er is een medische noodzaak voor een preventieve of beschermende antidecubitusvoorziening in de rolstoel. Te denken valt aan cliënten met sensibiliteitsstoornissen
of ernstige doorbloedingsstoornissen, die kunnen leiden tot slechte conditie van het belaste
weefsel.
Wijze van verstrekken
Als onderdeel van een rolstoel. Is daarom te beschouwen als een individueel gerichte
standaard-rolstoelaanpassing en wordt eveneens in bruikleen verstrekt.
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Handbewogen rolstoel
Omschrijving
Een voorziening die tot doel heeft beperkingen in de mobiliteit op te heffen. Beperkingen die
op grond van ziekte of gebrek het dagelijks zittend verplaatsen in en om de woning
noodzakelijk maken én waarvoor geen beroep kan worden gedaan op hulpmiddelen
krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten dan wel Zorgverzekeringswet.
Voorbeelden hiervan zijn loophulpmiddelen zoals wandelstokken, krukken, rollators en
werkstoelen. Deze laatste zijn vaak voorzien van 4 zwenkwieltjes en uitsluitend geschikt voor
gebruik binnenshuis. Een rolstoel kan voortbewogen worden door de cliënt (zelfbeweger of
elektrische rolstoel) of door een ander persoon geduwd worden (duwwandelwagen).
Procedure
Zie algemene deel. Indien nodig wordt een onafhankelijk geneeskundig- of ergonomische
advies (extern advies) aangevraagd.
Toekenningscriteria
Belanghebbende ondervindt op medische gronden ergonomische belemmeringen in het zich
verplaatsen in en om de woning en is niet in staat om zich gedurende vijf minuten met een
loophulpmiddel zoals wandelstol of rollator te verplaatsen. De maximale loopafstand,
eventueel met hulpmiddel, bedraagt minder dan 100 meter.
Daarnaast moet de situatie langdurig van aard zijn.
Er zal op medische gronden een onderscheid gemaakt worden in het gebruiksdoel van de
rolstoel:
• Rolstoel voor kortdurend gebruik: cliënt voldoet aan bovengenoemde criteria en is in
staat om een transfer te maken.
• Rolstoel voor semi-permanent gebruik: cliënt is niet of nauwelijks in staat om zonder
hulp een transfer te maken naar een standaard stoel. Gelet op de aard van de
beperking moet de rolstoel vaker en langduriger gebruikt worden. Een dergelijke
rolstoel vereist meer zitcomfort.
• Rolstoel voor permanent gebruik: cliënt is niet of nauwelijks in staat om een transfer
te maken en is voor elke verplaatsing afhankelijk van een rolstoel. Dergelijke rolstoel
vereist een optimaal zitcomfort.
Selectiecriteria
Met de leverancier is een voorkeurpakket (kernpakket) overeengekomen en is een volgorde
aangegeven van “goedkoopst adequaat” per type rolstoel.
Bij de selectie van de rolstoel spelen de volgende zeven criteria een rol (zie tevens
algemene deel):
a. het gebruik
b. het gebruiksgebied
c. de aandrijving (mogelijkheden cliënt of mantelzorg)
d. de zithouding
e. de meeneembaarheid
f. antropometrische gegevens
g. de herinzetbaarheid
Op basis hiervan wordt een programma van eisen (PVE) opgesteld, waaraan de rolstoel
moet voldoen om een adequate voorziening te zijn voor desbetreffende gebruiker. Aan de
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hand van dit programma en indien nodig door middel van een passing wordt de goedkoopst
adequate rolstoel geselecteerd.
Rolstoelen worden meestal in de thuissituatie gepast, en afhankelijk van het type aanvraag, in
aanwezigheid van de consulent Zorg. Verstrekkingen uit het depot gaat voor aanschaf van een
nieuwe voorziening.
Wijze van verstrekken
-Als naturavoorziening in bruikleen (art. 27 en 28) Bij aflevering wordt een bruikleenovereenkomst ondertekend of
-als een persoonsgebonden budget. Er vindt dan geen passing plaats. Cliënt ontvangt het
programma van eisen en dient zelf een adequate voorziening aan te schaffen.

Reparatie/onderhoud
Alle reparatie en onderhoudskosten, voor zover deze voortkomen uit het normale gebruik
van de voorziening, komen voor rekening van de gemeente. Rolstoelen, voor zover deze in
natura en in bruikleen zijn verstrekt, vallen onder het full-servicecontract dat met de
leverancier is afgesloten. Het abonnement gaat automatisch in bij de levering.
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Elektrische rolstoel
Omschrijving
Een voorziening die tot doel heeft beperking in de mobiliteit op te heffen. Beperkingen die op
grond van ziekte of gebrek het dagelijks zittend verplaatsen in en om de woning noodzakelijk
maken en een handbewogen rolstoel/ duwwandelwagen geen adequate oplossing biedt.
Bovendien kan geen beroep worden gedaan op een rolstoelvoorziening krachtens de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het besturingsmechanisme wordt afgestemd op de
beperkingen van de cliënt.
Procedure:
Zie tevens algemene deel.. Indien nodig wordt een onafhankelijk geneeskundig- en/of
ergonomische advies (extern advies) aangevraagd.
Toekenningscriteria:
1. Belanghebbende ondervindt op medische gronden beperkingen in het zich verplaatsen
in en om de woning en is vrijwel permanent afhankelijk van een rolstoel.; én
2. Belanghebbende is niet in staat om zich met een handbewogen rolstoel over een
afstand van meer dan 100 meter zelfstandig te verplaatsen en is niet in staat om zich
buiten de woning over een afstand van meer dan 25 meter of 5 minuten achtereen
lopend te verplaatsen.
Er kan op medische gronden een onderscheid gemaakt worden in het gebruiksdoel van de
rolstoel in semi-permanent- of permanent gebruik. De keuze hangt af van de mogelijkheden
van de cliënt tot het maken van een transfer. Daardoor wordt de tijd dat iemand in de stoel
doorbrengt bepaald. De eisen aan het zitcomfort worden hierop afgestemd.
Voor een elektrische rolstoel is daarnaast het gebruiksgebied van belang:
- uitsluitend voor binnen,
- binnen én buiten,
- uitsluitend voor buiten
Selectie proces
Met de leverancier is een voorkeurpakket (kernpakket) overeengekomen en is een volgorde
aangegeven van “goedkoopst adequaat” per type rolstoel.
Bij de selectie van de rolstoel spelen de volgende criteria een rol:
a. het gebruik
b. het gebruiksgebied
c. de aandrijving (mogelijkheden cliënt of mantelzorg)
d. de zithouding
e. de meeneembaarheid
f. antropometrische gegevens
g. de herinzetbaarheid
Op basis van deze factoren wordt een programma van eisen opgesteld, waaraan de rolstoel
moet voldoen om een adequate voorziening te zijn voor de desbetreffende gebruiker. Aan de
hand van dit programma wordt tijdens een passing de goedkoopst adequate rolstoel
geselecteerd. Elektrische rolstoelen worden altijd in de thuissituatie, in aanwezigheid van de
Wvg consulent gepast. Verstrekking uit het depot gaat voor aanschaf van een nieuwe
voorziening.
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Wijze van verstrekken
-Als naturavoorziening in bruikleen (art. 27 en 28) Bij aflevering wordt een bruikleenovereenkomst ondertekend of
-als een persoonsgebonden budget. Er vindt dan geen passing plaats. Cliënt ontvangt het
programma van eisen en dient zelf een adequate voorziening aan te schaffen.

Oplaadkosten elektrische rolstoelen
Deze kosten komen voor rekening van de gebruiker, omdat dit slechts geringe meerkosten
geeft.
Reparatie/onderhoud
Reparatie en onderhoudskosten, voor zover deze voortkomen uit het normale gebruik van de
voorziening, komen voor rekening van de gemeente. Rolstoelen, voor zover deze in natura
en in bruikleen zijn verstrekt, vallen onder het full-servicecontract dat met de leverancier is
afgesloten. Het abonnement gaat automatisch in bij de levering..
Verzekering
Voor elektrische rolstoelen voor gebruik buitenshuis wordt door de leverancier op het
moment van aflevering een WA-verzekering afgesloten.
Rolstoeltraining
Indien nodig worden, in overleg met de consulent Zorg, drie rijlessen gegeven, voornamelijk
voor rolstoelgebruik buitenshuis. Indien de vaardigheden daarna niet voldoende zijn, wordt
een andere oplossing gezocht.
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Hoepelhoezen
Omschrijving:
Hoezen die om de hoepels van een handbewogen rolstoel gedaan kan worden om de grip
op de hoepels te verbeteren. Het betreft hier een toevoeging aan de rolstoel die getoetst
moet worden aan het uitgangspunt “noodzakelijke accessoire”.
Procedure
Afweging indien van toepassing meenemen bij verstrekking rolstoel. Bij reeds verstrekte
rolstoel betreft vervolgaanvraag in verband met aanvraag om aanpassing.
Toekenningscriteria
Er dient een indicatie te zijn voor een handbewogen rolstoel. Belanghebbende kan echter om
medische redenen zonder hoepelhoezen de rolstoel niet goed voortbewegen.
Belanghebbende heeft bijvoorbeeld sensibiliteitsstoornissen in zijn of haar handen.
Wijze van verstrekken
-De hoepelhoezen worden verstrekt in natura als een rolstoelaanpassing en vormen
daarmee een onderdeel van de rolstoelvoorziening of
-indien de rolstoel in de vorm van een persoonsgebonden budget is verstrekt, wordt ook
deze aanpassing in de vorm van een pgb toegekend.
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Kruipwagen
Omschrijving
Kruipwagens zijn bedoeld voor kinderen, die vanwege beenfunctiestoornissen niet in staat zijn
om te kruipen. Liggend of zittend op een kruipwagen kunnen deze kinderen zich met de
handen voortbewegen, als bij een handbewogen rolstoel.
Procedure
Zie algemene deel, een medisch advies maakt altijd onderdeel uit van de
beoordelingsprocedure.
Toekenningscriteria
Er is een medische indicatie voor een kruiphulpmiddel, omdat het kind vanwege
beenfunctiestoornissen niet in staat zijn om zich passend bij de leeftijd te kunnen verplaatsen.
Wijze van verstrekken
Als naturavoorziening in bruikleen of in de vorm van een persoonsgebonden budget
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Rolstoelaanpassingen
Omschrijving
Een aanpassing aan een rolstoel die tot doel heeft de rolstoel adequaat te maken en de
belemmeringen die belanghebbende ondervindt bij het gebruik van de rolstoel te verminderen
of op te heffen. Daarbij gaat het niet om middelen die verstrekt worden op grond van de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, zoals een sta rolstoel. De begrippen “aanpassingen”
en “accessoires” kunnen elkaar overlappen. Zie daarom tevens “accessoires”.
Procedure
Kan indien noodzakelijk, worden opgenomen in het programma van eisen, dat een onderdeel
is van de aanvraagbehandeling. In overige situaties zal hiervoor een nieuwe aanvraag moeten
worden ingediend.

Toekenningscriteria
Aanpassingen vinden uitsluitend plaats aan via de Wvg of Wmo verstrekte rolstoelen. Er moet
altijd sprake zijn van medisch noodzakelijke aanpassingen, Gewenste aanpassingen die niet
noodzakelijk zijn worden aangemerkt als een accessoire en komen niet voor vergoeding in
aanmerking. Samengevat gelden de volgende criteria:
1. Er is een indicatie voor een rolstoel
2. De aanpassing is om medische redenen noodzakelijk
3. De aanpassing is om veiligheidsredenen noodzakelijk.
Wijze van verstrekken
Aanpassingen aan een rolstoel worden als onderdeel van de rolstoel in bruikleen verstrekt, dan
wel in de vorm van een persoonsgebonden budget indien de rolstoel ook in de vorm van een
pgb is verstrekt.

Opmerkingen
Zie tevens de onderwerpen: werkblad; zijspiegel, hoepelhoezen en spaakbeschermers.
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Rolstoelfiets

Omschrijving
Een fiets waarmee een rolstoel vervoerd kan worden of die is voorzien van een koppelbare
zitkuip op wielen, bestemt voor het vervoer van rolstoelafhankelijke personen, meestal
kinderen.
Procedure
Een rolstoelfiets kan alleen verstrekt worden als aanvullende vervoersvoorziening en voor
een beperkte doelgroep.
Toekenningscriteria
Er is een indicatie voor een aanvullende vervoersvoorziening volgens de vaste criteria.
De voorziening wordt uitsluitend verstrekt voor kinderen tot 17 jaar, die een elektrische
rolstoelindicatie hebben, maar door een lichamelijke of geestelijke handicap geen elektrische
rolstoel kunnen besturen en zich dus buitenshuis niet kunnen verplaatsen.
Wijze van verstrekken
-Als naturavoorziening in bruikleen. De cliënt moet een bruikleenovereenkomst
ondertekenen of
-in de vorm van een persoonsgebonden budget
Besparingsbijdrage
Aangezien de rolstoelfiets de vervanger is van de “normale” fiets moet een
besparingsbijdrage opgelegd worden, conform het Wmo-besluit.
Opmerkingen:
Een rolstoelfiets wordt niet verstrekt indien een kind de beschikking heeft over een
elektrische binnen-/buitenrolstoel.
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Schootskleed
Omschrijving
Een kleed dat gebruikt kan worden om over de benen van een rolstoelgebruiker (of
scootmobiel gebruiker) te leggen. Het kleed kan vastgemaakt worden aan de rolstoel (of
scootmobiel). Het is verkrijgbaar in verschillende materialen en modellen en wordt uitsluitend
verkocht via de handel in revalidatiehulpmiddelen. Formeel gezien is een standaard
schootskleed dus niet aan te merken als “algemeen gebruikelijk voor de persoon als de
aanvrager “(art. 2 lid 2 sub a). Een standaard kleed kost ongeveer € 54,00. Het gebruik van
een schootskleed vervangt de aanschaf van extra warme kleding. Daardoor is er in die
gevallen geen sprake van meerkosten.
Een schootskleed is daarom praktisch nooit noodzakelijk, tenzij een bijzonder model nodig is
én er bijzondere medische omstandigheden zijn, waarbij de effecten van het weer niet op te
lossen zijn met de gebruikelijke warme kleding of een standaard schootskleed. Het
ontbreken van een speciaal schootskleed moet dus gedurende een groot deel van het jaar
beperkingen opleveren ten aanzien van het gebruik van de rolstoel of scootmobiel. Dit dient
te worden beoordeeld in relatie tot:
1. Leeftijd van belanghebbende in relatie tot het vervoerspatroon. Bijvoorbeeld, iemand
van 80 jaar stapt ’s winters ook niet onder alle weersomstandigheden op een fiets,
spartamet of scooter, maar maakt dan meer gebruik van de auto of taxi.
2. Het gebruiksdoel van de voorziening. Het gaat immers om het kunnen overbruggen
van afstanden van ca 750 meter binnen de bebouwde kom en 1,5 km in het
buitengebied, voor het doen van boodschappen, bezoek aan kerk, bibliotheek,
bezoeken afleggen in de buurt van de woning.
3. Het feit dat er collectief taxivervoer beschikbaar is.
Extra aandachtspunten bij de afweging
Noodzakelijke aanpassingen aan een rolstoel worden vergoed. Daarmee worden alle extra
toevoegingen aan de rolstoel bedoeld die nodig zijn om de voorziening geschikt te maken
voor die specifieke gebruiker. Inzake een schootskleed geldt dezelfde afweging. Daarbij
dient uitgegaan te worden van het feit dat iedereen die naar buiten gaat zich warm zal
moeten kleden indien de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken. Het dragen van
warme kleding wordt als gebruikelijk gezien. Als gebruikelijk geldt ook het dragen van extra
warm ondergoed en kleding die gebruikt wordt voor wintersport.
Procedure
Allereerst afwegen of een standaard schootskleed kan voldoen. Zo ja, dan kan cliënt dus de
keuze maken tussen het dragen van warme kleding (bijv. skibroek en/of extra warm
ondergoed) of een schootskleed. In dat geval is er geen noodzaak voor verstrekking.
Aanvraag afwijzen o.g.v. art. 2 lid 1 sub b.
Indien er sprake is van de beschreven bijzondere omstandigheden, waarbij de medische
aspecten door de geneeskundige adviseur beoordeeld zijn, kan toekenning volgen (art. 27),
onder aftrek van de kosten van een standaard schootskleed.
Wijze van verstrekken
Als persoonsgebonden budget, waarbij op de aanschafkosten de kosten van een standaard
schootskleed in mindering wordt gebracht. Betaling na overleg van de factuur.
Opmerkingen
Een schootskleed blijkt in de praktijk vaak niet zo heel erg praktisch. Het is vaak moeilijk om
een schootskleed vast te maken. Als het kleed vast zit blijkt het toch nog vaak op te waaien.
Bovendien is het moeilijk om indien iemand in een noodsituatie belandt van de scootmobiel
af te stappen (een warme broek is in deze situatie veel veiliger).
Bijlage 4 Verstrekkingenboek Wmo
Hoofdstuk 6 Verplaatsen in en rond de woning

13

Spaakbeschermers
Omschrijving
Een set van beschermers van de spaken van de rolstoel om te voorkomen dat de gebruiker
van de rolstoel met de vingers tussen de spaken komt. Spaakbeschermers worden gezien
als een aanpassing aan de rolstoel. Zij worden dan ook altijd in combinatie met een rolstoel
verstrekt indien dit voor de gebruiker noodzakelijk is.
Procedure:
Indien noodzakelijk toevoegen aan de te verstrekken rolstoel. Na verstrekking; behandelen
als vervolgaanvraag om een aanpassing van de rolstoel.
Toekenningscriteria
Er dient een indicatie te zijn voor een handbewogen rolstoel. De kans bestaat dat
belanghebbende om medische redenen, door coördinatiestoornissen of
sensibiliteitsstoornissen, met zijn vingers tussen de spaken van de rolstoel komt. Om
veiligheidsredenen kan besloten worden om de rolstoel te voorzien van spaakbeschermers.
Wijze van verstrekken
De spaakbeschermers worden verstrekt als rolstoelaanpassing, altijd in combinatie met een
Wvg-rolstoel.
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Sportrolstoel
Omschrijving
Een sportrolstoel is een specifiek voor sportbeoefening ontwikkelde rolstoel. Zoals b.v. de
marathon -sprintrolstoel, de basketbalrolstoel en de tennisrolstoel. De sportrolstoelen zijn
meestal niet bruikbaar in de gewone leefsituatie. Sportrolstoelen kenmerken zich door
scheefstand van de grote wielen om de stabiliteit te vergroten en te voorkomen dat de handen
ingeklemd worden wanneer twee sportende rolstoelers langs elkaar rijden. In plaats van aparte
voetsteunen heeft een sportrolstoel een doorlopende voetenplaat. De verstrekking wordt
afgestemd op het niveau van recreatiesport. De meerkosten van specifieke, duurdere
sportrolstoelen voor sportbeoefening op wedstrijdniveau komen voor rekening van de cliënt.
Procedure
Opvragen bewijs van lidmaatschap gehandicapten sportvereniging of bewijs van betaling van
de contributie aan een sportvereniging. Indien het een aanvraag betreft voor vervanging van
een bestaande sportrolstoel dient te worden nagegaan of:
• de voorziening verstrekt is via de gemeente en de gebruiksduur van drie jaar is
verstreken
• reparatie nog verantwoord is, zodat de aanschaf nog twee jaar kan worden uitgesteld;
• bewijs van lidmaatschap van een sportvereniging van de afgelopen drie jaar. Is de
bestaande voorziening niet gebruikt: dan geen verstrekking.
Toekenningscriteria:
• Er dient een indicatie te zijn voor een rolstoel en/of belanghebbende is op medische
gronden niet in staat om zonder een sportrolstoel zijn sport uit te oefenen.
• Belanghebbende oefent in georganiseerd verband een sport uit waarvoor een
sportrolstoel noodzakelijk is.
Wijze van verstrekken
Als forfaitaire vergoeding (PGB). De hoogte is vermeld in het Wmo-besluit. Deze vergoeding
geldt voor een periode van drie jaar. Indien de staat van de rolstoel na drie jaar nog zodanig
is dat door reparatie de levensduur wordt verlengd en reparatie economisch verantwoord is
kan een tegemoetkoming in de reparatiekosten worden verstrekt tot het maximum bedrag.
De tegemoetkoming in de reparatiekosten dient vooraf met overleg van een offerte te worden
aangevraagd.
Uitbetaling vindt plaats na toekenning en na overleg van de originele factuur. Indien het een
volledige tegemoetkoming betreft, dient de factuur binnen zes maanden na de
beschikkingsdatum ingediend te worden.
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Werkblad

Omschrijving
Toevoeging aan de rolstoel. Valt alleen onder de Wmo als dit noodzakelijk is voor het gebruik
van de rolstoel, of voor het zelfstandig functioneren in de rolstoel. De meerwaarde van een
werkblad kan zijn, dat de rolstoelgebruiker daardoor beter in staat is om zelf dat extra spullen
(boek, krant, koekrommel, beker/flesje drank) mee te nemen.
Een werkblad valt niet onder de Wmo als dit een gewenste toevoeging aan de rolstoel is,
bijvoorbeeld uitsluitend ter vervanging van een tafel in één bepaalde situatie. Er zijn speciale
tafels voor rolstoelgebruikers, die via de AWBZ verstrekt worden. In verzorgings- en
verpleeghuizen of bij de dagopvang dienen deze standaard aanwezig te zijn, dit zijn immers
voor de doelgroep gebruikelijk inrichtingsvoorwaarden.
Procedure
Beoordelen volgens beschreven uitgangspunten accessoires. Indien absoluut noodzakelijk dan
verstrekken als onderdeel van rolstoel / natura vervoervoorziening. Bij gewijzigde medische
omstandigheden; als noodzakelijke aanpassing aan de reeds verstrekte voorziening.
Toekenningscriteria
Zie tevens algemene deel rolstoelen.
• Het werkblad moet noodzakelijk zijn om belanghebbende op een medisch
verantwoorde manier gebruik te kunnen laten maken van de rolstoel. Dit kan aan de
orde zijn ter ondersteuning van een lichaamsdeel, bijvoorbeeld bij halfzijdige
verlamming.
• Een werkblad kan ook nodig zijn uit veiligheidsoverweging, om te voorkomen dat
belanghebbende uit de rolstoel kan opstaan / glijden. In die gevallen vervangt het
werkblad een fixatiegordel.
• Een werkblad is nodig omdat het de mogelijkheden van belanghebbende betreffende
het zelfstandig functioneren in de rolstoel vergroot, zoals het zelfstandig eten, of het
verplaatsen van dagelijks te gebruiken spullen.
Wijze van verstrekken
Op gelijke wijze als de rolstoel is verstrekt, dus hetzij in natura, hetzij in de vorm van een PGB.
.
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Zijspiegel

Omschrijving
Achteruitkijkspiegel te bevestigen aan een rolstoel of natura vervoersvoorziening. Een
dergelijke spiegel is niet wettelijk voorgeschreven betreffende het gebruik van rolstoelen of
scootmobielen op de openbare weg.
Procedure
Beoordelen volgens beschreven uitgangspunten accessoires. Indien absoluut noodzakelijk dan
verstrekken als onderdeel van rolstoel / natura vervoervoorziening. Bij gewijzigde medische
omstandigheden; als noodzakelijke aanpassing aan de reeds verstrekte voorziening..
Toekenningscriteria
Gebruiker is belemmerd in het gebruik van hoofd en schouders, waardoor achterom kijken
niet mogelijk is, en zonder spiegel is deelname aan het verkeer niet verantwoord.
Opmerkingen
Het plaatsen van een spiegel biedt geen extra veiligheid bij deelname aan het verkeer. De
rolstoelgebruiker moet zich goed van bewust zijn. De leverancier moet hier bij aflevering
aandacht aan schenken, dit behoort bij de instructie bij aflevering van een voorziening.
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