
 

 

Studiedag 11 mei 2006 

"Hulpmiddelen, woningaanpassingen en reserveringen" 

Iedereen die bij de afhandeling van zware menselijke schade betrokken is, merkt dat in de voorbije 
jaren de noden van slachtoffers sterk evolueren. Niet alleen stellen de slachtoffers steeds meer vra-
gen, er is ook een toename van de technische mogelijkheden om functionele beperkingen op te van-
gen en hen zodoende in staat te stellen zoveel als mogelijk te participeren in de samenleving. Daar-
bij wordt niet alleen stilgestaan bij de directe zelfzorg, ook participatie op sociaal en professioneel 
vlak zijn eveneens aan de orde. 

 Door dergelijke evolutie neemt de kans op autonomie voor de slachtoffers natuurlijk toe, maar stij-
gen ook de kosten die deze voorzieningen met zich meebrengen.  

In de studiedag die ACT op 11 mei organiseert, gaan we in concreto in op trends die met betrekking 
tot hulpmiddelen en aanpassingen vast te stellen zijn.  We staan stil bij de consequenties die deze 
evolutie kan hebben voor zelfredzaamheid en voor hulp van derden, maar ook en vooral bij de kos-
ten die moeten gemaakt worden om een bepaald niveau van autonomie te kunnen berei-
ken.Uiteraard heeft een en ander zo zijn gevolgen voor de reserveringen. 

 Om dit alles helder in kaart te brengen, zal het programma ingaan op technische evoluties, op  (pa-
ra-)medische en juridische aspecten en op de gevolgen die deze evolutie kan hebben voor de reser-
vering. Welk bedrag is redelijkerwijze te voorzien voor welke vorm van technische ondersteuning,  
op welke wijze kan besluitvorming over toekenning gefundeerd worden, wat is een redelijke ver-
vangingstermijn voor hoogtechnologische aanpassingen? 

Als de doelstelling van al deze acties gericht is op een toename van autonomie en  participatie van 
de slachtoffers, is het ook nuttig om stil te staan bij de recent aangekondigde wijzigingen in de wet-
geving dienaangaande. De studiedag sluit af met concrete informatie met betrekking tot het realise-
ren van een vlotte afhandeling van dergelijke moeilijke schadedossiers. 



 

 

Studiedag 11 mei 2006 

“Hulpmiddelen, woningaanpassingen en reserveringen" 

1             Algemeen 

In de wereld van hulpmiddelen en reken ook maar woningaanpassingen zijn er de jongste 
jaren heel wat evoluties. Denken we maar aan nieuwe materialen voor rolstoelen, domoti-
ca toepassingen, … . Uiteraard heeft dit ook zijn gevolgen voor het beheer van dossiers 
menselijke schade. Zowel de claims als de toekenningen door rechtbanken zijn niet meer 
te vergelijken met deze van een decennium geleden. Het beheer en het beheersen van de 
kosten wordt uiteraard hierdoor een flink stuk bemoeilijkt, ook omdat door toekenning van 
dergelijke voorzieningen de mate van zelfredzaamheid, de kans tot participatie (en dus 
ook de afhankelijkheid van derden) sterk beïnvloed wordt. 

Vandaar deze studiedag, waarin we op verschillende aspecten van deze problematiek wil-
len ingaan. 

 2             Doelgroep 

      verzekeringsjuristen 

      schadebeheerders en dossierbeheerders van verzekeringsmaatschappijen 

      geneesheren-experts en raadgevende geneesheren  

      advocatenbureau’s 

      arbeidsrechtbanken, arbeidsrechters 

      revalidatieartsen, revalidatiecentra 

      maatschappelijke dienstverlening 

      arbeidsgeneesheren 



 
 
3             Programma 

1.            Algemene situering  
a.      Wetgeving en de recente evoluties met betrekking tot participatie 

van personen met een handicap aan het maatschappelijke leven 
  i.            Recente evoluties in wetgeving 
ii.            Vlaams Fonds als stakeholder bij schadevergoeding van letsel-

schade 
b.     Evoluties in regelgeving en rechtspraak bij regeling letselschade 

  i.            Hoe evolueren arresten           
ii.            definities van hulpmiddelen 
iii.            toegekende bedragen 

c.      onderscheid arbeidsongevallen vs gemeen recht 
  i.            hulpmiddelen vs derdenhulp 
ii.            regelingen in de praktijk 
iii.            juridische insteek 

d.     evoluties van verwachtingen van slachtoffers 
  i.            wat zien slachtoffers als een “billijke” vergoeding en hoe evolu-

eert dat ?) 
2.            De evoluties en hun gevolgen voor het dossierbeheer 

a.            Evoluties in de markt van de hulpmiddelen, zowel technologisch 
als kostprijsmatig  (trends in onderzoek en ontwikkeling, trends in 
de markt, evoluties in kostprijs,…) 

  i.            Orthopedische prothesen  
ii.            hulpmiddelen en woningaanpassing 

b.           Evoluties in de (para)medische wereld en in adviezen van revali-
datiecentra 

  i.            Revacentra geven advies bij ontslag 
ii.            Filosofie van de hulpverlener bij adviesverlening 

3.            Rol van de verzekeraar:  De gevolgen voor reserveringen  
  i.            Visie van de verzekeraar 
ii. Cijfermatige benadering 

 



 
 
 
4            Dagindeling *: 
 
Vanaf 8.30 Onthaal 
9.20 Introductie 
9.30 - 10.30 

  

  

Algemene situering 

1. Wetgeving in evolutie  
2. Vlaams Fonds als stakeholder bij vergoeding van 

letselschade  

  
10.30 – 11.00 Discussie / Pauze 
11.00 - 1200 3. Evoluties in regelgeving en rechtspraak bij rege-

lingen letselschade  
4. Regelingen in de praktijk  

  
12.00 – 14.00 Discussie / Lunch 
14.00 – 15.00 Evoluties in de markt van de hulpmiddelen, zowel tech-

nologisch als kostprijsmatig 

1. orthopedische prothesen  
2. hulpmiddelen en woningaanpassing  

 
   

15.00 – 15.30  Discussie / pauze 
15.30 – 16.00 Evoluties in de (para)medische wereld en in adviezen 

van revalidatiecentra 
 
  

16.00 – 16.30 De gevolgen voor reserveringen 

1. visie van de verzekeraar  
2. cijfermatige benadering 

 
   

16.30 – 17.00 Discussie / slotwoord 
Vanaf 17.00 Drink 

 
  

 *: namen van sprekers worden vermeld van zodra alle bevestigingen bekomen zijn 



 

 

Studiedag 10 mei 2007 

”Chroniciteit en (arbeids)participatie" 

  

Kostprijs  

260 euro exclusief BTW, 

koffie, lunch en syllabus inbegrepen, 

betaling met opleidingcheques is mogelijk. 

 

Locatie 

"A-mano" (voorheen¨Pot-Aarde), Antwerpse steenweg 96, 2840 Rumst (015/32.33.23) 

(www.a-mano.be) 

Accreditering 

Voor juristen: erkenning voor 6 juridische punten voor permanente vorming werd bekomen 
bijj De Orde van Vlaamse Balies. 

  

Ik wens een plaats te reserveren voor de studiedag: 

(minstens 'Naam' en 'E-mail'  invullen a.u.b.)  
 


