Onderzoek arts van de FOD – Kind
1. Voorbereiden



Verzamel alle vroegere verslagen (zie: ‘Wat breng je mee?’). Het kan wenselijk zijn om alle
nodige documenten te verzamelen alvorens het aanvraag in te dienen bij jouw
kinderbijslagsfonds.



Laat aan de arts (kinderarts, neuroloog, psychiater, …) weten dat je een aanvraag wilt
indienen. De arts zal online formulieren moeten invullen die hij/zij automatisch na je
aanvraag krijgt toegestuurd. Verzeker je ervan dat de arts de nodige tijd heeft en over de
nodige informatie beschikt.



Neem contact op met jouw kinderbijslagfonds.



Je ontvangt een brief van de DG Personen met een handicap met uitleg over de volgende
stappen. Pas nu kan je online via MyHandicap een aanvraag indienen voor de evaluatie van
de handicap.



Deze online procedure is vrij ingewikkeld, laat je daarom best bijstaan door een Dienst
maatschappelijk werk van de mutualiteit , OCMW of Sociaal Huis. Is je kind jonger dan 6 jaar
dan kan je zelf niet inloggen met een KidsID en moet je langsgaan bij een maatschappelijk
assistent bij jou in de buurt. Bekijk via deze link waar je terecht kan.



Voor de evaluatie van de zelfredzaamheid van je kind is een grondige voorbereiding
aangewezen. Je kan dit doen aan de hand van ‘De Wegwijzer’. Met het instrument kan je
gedetailleerd informatie thematisch en overzichtelijk verzamelen en bundelen.



Betrek bij je voorbereidingen eventueel mensen die je kind goed kennen.



Je kan hulp en advies vragen bij ondermeer KVG, VFG, Diensten Maatschappelijk werk van de
ziekenfondsen of een Sociaal Huis.

2. Wat breng je mee?



De oproepingsbrief.



Identiteitskaart.



Alle documenten die verband houden met de beperkingen van je kind en eventuele
bijkomende (medische) problemen:











Medische verslagen
Psychologische verslagen
Diagnostische verslagen
Verslagen of bewijzen van behandelingen (psycholoog, kinesist, …)
Verslagen van begeleiders en beroepskrachten
Verklaringen van vertrouwenspersonen die zicht hebben op de situatie (thuis,
sociaal, werk, …)
Alle voorbereidingen die je hebt gemaakt voor het zelfredzaamheidonderzoek.
Gegevens van de medicatie dat je kind neemt: naam, hoeveelheid die je kind per dag neemt,
…

3. Het onderzoek

Het onderzoek gaat door in een Centrum voor medische expertise in je provincie. De naam van de
onderzoekende arts en het adres staan in de oproepingsbrief vermeld.
Als je kind door een handicap zich niet kan verplaatsen dan kan je kind thuis onderzocht worden. Je
hebt hier wel een medisch attest voor nodig dat je naar het centrum voor medische expertise
opstuurt.
Het verloop van het onderzoek kan verschillen. Volgende elementen komen doorgaans aan bod:


De arts gaat na of de gegevens (vorige ziektes, operaties, …) nog steeds kloppen.



De arts vraagt eventueel of je kind medicatie neemt.



Eventueel is er een kort medisch onderzoek. De arts kan bijvoorbeeld vragen te bewegen
(staan, zitten, liggen, diverse motoriek). Er wordt geen bloed afgenomen en ‘speciale’
onderzoeken worden niet gedaan.



De arts stelt vragen om de beperkingen van zelfredzaamheid in te schatten. Verschillende
thema’s zouden aan bod moeten komen:

Thema

Voorbeelden

Leren, opleiding en sociale integratie

Volgt je kind gewoon of buitengewoon onderwijs?
Welke begeleiding heeft je kind nodig om huistaken te
maken?

Communicatie

Heeft je kind moeite met spreken/begrijpen?

Mobiliteit en verplaatsing

Kan je kind het openbaar vervoer gebruiken?
Ondervindt je kind problemen bij spel- en
sportactiviteiten?

Zelfverzorging

Kan je kind zichzelf aankleden?
Heeft je kind hulp nodig bij het wassen?

Opvolging en de behandeling thuis

Moet één van de ouders thuis blijven voor de
verzorging van je kind?

Verplaatsingen voor behandelingen en
medisch toezicht

Hoeveel keer per week moet je jouw kind brengen en
ophalen voor de professionele begeleiding?

Aanpassing van het leefmilieu en leefwijze

Kan je kind naar een gewone jeugdbeweging/
vakantieverblijf?

4. Nog enkele tips


Vraag iemand mee die op je kind kan passen zodat je met de arts vrij kan spreken zonder dat
je kind erbij zit. Je moet het nu eenmaal hebben over zaken die moeilijk verlopen, dingen die
je kind niet kan, enz. Je voelt je misschien geremd om dit te doen terwijl je kind erbij zit. Het
verhaal is niet altijd zo positief en je wilt vermijden dat dit een negatieve invloed heeft op
zijn/haar zelfbeeld. Je zal zelf het initiatief moeten nemen en vragen of je kind even buiten
mag.



Begin tijdig met je voorbereidingen.



Maak een kopij van alle voorbereidingen die je meeneemt naar het onderzoek. Bewaar deze
zorgvuldig.



Beantwoord de vragen van de arts zo gedetailleerd mogelijk. Antwoord dus niet te vlug dat
je kind iets kan zonder belangrijke bijkomende informatie te geven: de hulp die nodig is (hulp
van anderen, hulpmiddelen, …) of de omstandigheden die een belangrijke invloed hebben
zodat het niet altijd lukt. Voorbeelden:


Op de vraag of je kind zich zelfstandig kan aan- en uitkleden zou je misschien geneigd
zijn ja te antwoorden terwijl er heel wat hulpmiddelen nodig zijn of dagen waarop
het helemaal niet lukt. Je kind kan dit bijvoorbeeld enkel als alles in de goede
volgorde ligt en als je in de buurt blijft of het lukt enkel met welbepaalde
kledingstukken.



Je kind kan de bus nemen. Hiervoor moet iemand je kind helpen om een plan te
maken met de uren, de route, stopplaatsen enz. Onvoorziene wijzigingen of
vertragingen vormen een probleem. Je kind heeft steeds iemand nodig die
telefonisch stand-by is bij onverwachte omstandigheden omdat je kind vreemde
mensen niet kan aanspreken.

5. Na het onderzoek



Via Handiweb kan je volgende online nagaan:






wat men al heeft toegekend
voor welke maatregelen je nog in aanmerking kan komen
hoe ver het met je aanvraag staat
wat je nog kan doen om je aanvraag vooruit te helpen
aan welke voorwaarden je moet voldoen



De arts zelf doet geen uitspraak over het al dan niet toekennen van de verhoogde
kinderbijslag. De punten die de arts toekent zijn een onderdeel van het dossier. Het volledige
dossier wordt nog bestudeerd en men bekijkt ook nog de administratieve voorwaarden.



De arts beslist over de geldigheidsduur van de beslissing. Indien de arts van mening is dat de
(medische) situatie nog kan verbeteren dan is de erkenning maar voor een specifieke periode
geldig. Dit is vaker het geval voor kinderen.



Wil je een kopie of inzage in het medisch dossier dan bel je het nummer 088 987 99 (van
maandag t.e.m. vrijdag, van 8u30 tot 12u) of vraag het aan via een webformulier.



Ben je niet akkoord met de beslissing? Dien dan een herzieningsaanvraag in bij je
kinderbijslagfonds of sociaal verzekeringsfonds. Je moet dan opnieuw een online vragenlijst
invullen. Je kan de herzieningsaanvraag eender wanneer indienen wanneer je over nieuwe
elementen beschikt.

