
Nieuwe aanvraagprocedure van 
de Directie-generaal Personen met een handicap 

DE FOD gaat na of 
de persoon met een 
handicap voldoet aan 
de voorwaarden voor 
een bepaald product 
(op basis van de 
medische gegevens 
en de administratieve 
gegevens die werden 
ingevuld in de aanvraag)

 De beslissing 
wordt 
geregistreerd 
in het dossier 
van de 
persoon met 
een handicap

De FOD 
licht zelf de 
instanties in 
die een sociaal 
of fiscaal 
voordeel 
toekennen 
(elektronische 
flux)

De FOD stuurt 
de persoon met 
een handicap 
een brief die 
de beslissing 
vermeldt 
samen met de 
maatregelen 
waarop hij 
recht heeft

Een persoon met 
een handicap 
neemt contact 
op met zijn 
behandelend arts 

De persoon met een handicap  
vult online zijn aanvraag in 
(zelf of met hulp van zijn OCMW, 
gemeente, de FOD of zijn 
ziekenfonds) en vermeldt de 
naam van zijn behandelend arts

De FOD heeft 
medische 
informatie nodig 
om de aanvraag 
van de persoon 
met een handicap 
te vervolledigen

De FOD 
neemt contact 
op met de 
behandelend 
arts

Heeft de arts voldoende informatie over zijn patiënt?    
 De arts meldt dit aan zijn patiënt

Heeft de arts onvoldoende of geen recente informatie  over zijn patiënt?  
 De arts meldt zijn patiënt dat zijn dossier aangevuld moet worden 

vooraleer hij een aanvraag indient (bijv. via telefoongesprek, 
consultatie,...)

De aanvraag (administratieve 
gegevens + zelfevaluatie 
zelfredzaamheid van de 
persoon met een handicap) 
wordt elektronisch verstuurd 
aan de FOD 

i

i

De persoon met een 
handicap laat zijn 
behandelend arts 
weten dat de aanvraag 
werd ingediend en 
dat de arts een vraag 
om inlichtingen zal 
ontvangen via zijn 
eHealthbox of per post.

Via de eHealthBox (bij voorkeur)
De arts ontvangt een vraag om inlichtingen 
van de FOD in de mailbox (eHealthbox) 
van zijn softwarepakket. De arts voegt 
de informatie uit het globaal medisch 
dossier (GMD) van zijn patiënt toe in het 
elektronisch formulier van de FOD

Per post (indien verzending via 
eHealthbox niet mogelijk is)
De arts ontvangt een papieren formulier 
van de FOD, vult dit in en stuurt het op 
per post

De gegevens 
worden elektronisch 
toegevoegd aan 
het dossier van de 
persoon met een 
handicap bij de FOD

De FOD scant 
dit document

De gegevens 
worden elektronisch 
toegevoegd aan 
het dossier van de 
persoon met een 
handicap bij de FOD

De evaluerende 
arts van de FOD 
beslist op stukken

De evaluerende arts 
van de FOD nodigt 
de persoon met een 
handicap uit voor 
een onderzoek

i Wat doet de 
FOD als de 
behandelend 
arts niet meteen 
reageert op 
een vraag om 
informatie ?

15 dagen na het eerste bericht aan de arts
=> de FOD stuurt een rappel naar de arts (via de Ehealthbox of per post)

15 dagen na de eerste rappel  
=> de FOD stuurt het papieren formulier op naar de persoon met een handicap en 
      vraagt hem contact op te nemen met de behandelend arts

20 dagen na het versturen van het formulier naar de persoon met een handicap 
=> de FOD stuurt een rappel naar de persoon met een handicap

20 dagen na de rappel aan de persoon met een handicap
=> de FOD sluit het dossier zonder beslissing af

Van het indienen van de aanvraag tot de beslissing 

Vooraf

Indienen aanvraag

Opvragen medische gegevens

Erkenning van de handicap

i
De persoon 
met een 
handicap 
deelt deze 
beslissing 
mee aan zijn 
behandelend 
arts
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