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Grafiek  

in het kader van de toepassing van de wet van 27 februari 1987 betreffende de 

tegemoetkomingen aan personen met een handicap. 

Toelichting   

“De integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 

worden toegekend aan de persoon met een handicap van wie een gebrek aan 

of een vermindering van zelfredzaamheid is vastgesteld.” (artikel 2 wet van 27 

februari 1987). 

Het bedrag van de tegemoetkoming varieert onder meer volgens de graad van 

zelfredzaamheid (categorie 1 personen met een handicap wiens graad van 

zelfredzaamheid op 7 of 8 punten wordt vastgesteld; categorie 2 : 9 tot 11 

punten; categorie 3 : 12 tot 14 punten; categorie 4 : 15 of 16 punten; categorie 

5 : 17 of 18 punten). 

Met de volgende factoren wordt rekening gehouden bij het bepalen van de 

zelfredzaamheid: 1 verplaatsingsmogelijkheden; 2 mogelijkheden om zijn 

voedsel te nuttigen of te bereiden; 3 mogelijkheid om voor zijn persoonlijke 

hygiëne in te staan en zich te kleden; 4 mogelijkheid om zijn woning te 

onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten; 5 mogelijkheid om te leven 

zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar te kunnen vermijden; 6 

mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact. In de grafiek op de keerzijde 

worden deze factoren in de linker kolom op dezelfde manier genummerd. 

Voor deze factoren wordt als volgt een aantal punten toegekend naar gelang 

van de graad van zelfredzaamheid van de persoon met een handicap : - geen 

moeilijkheden, geen bijzondere inspanning en geen bijzondere hulpmiddelen : 

0 punten (in de grafiek in de tweede kolom “geen moeilijkheden”); 

- beperkte moeilijkheden of beperkte bijkomende inspanning of beperkt beroep 

op bijzondere hulpmiddelen : 1 punt (in de grafiek in de derde kolom “beperkte 

moeilijkheden”); 

- grote moeilijkheden of een grote bijkomende inspanning of uitgebreid 

beroep op bijzondere hulpmiddelen : 2 punten (in de grafiek in de vierde 

kolom “grote moeilijkheden”); 

- onmogelijk zonder hulp van derden, zonder opvang in een aangepaste 

voorziening of zonder volledig aangepaste omgeving : 3 punten (in de grafiek in 

de vijfde kolom “onmogelijk zonder hulp van derden”). 

Elke factor moet geschat worden rekening houdend met het geheel van 

handicaps. Opname in een instelling, gebruik van prothesen en het bestaan 

van dienstverlening aan de persoon mag de beoordeling niet negatief 

beïnvloeden. De gemiddelde toestand moet geëvalueerd worden als er sprake 

is van fluctuaties. 
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Attest met grafiek  

Ik, (naam) __________________________________________________ 

dokter in de geneeskunde te (plaats) _______________________________ 

attesteer dat volgens de gegevens waarover ik thans beschik, de 
zelfredzaamheid van 

(naam patiënt) _______________________________________________ 

geboren op _________________________________________________ 

en volgens eigen verklaring wonende te ____________________________ 

___________________________________________________________ 

kan worden weergegeven met de cijfers in de onderstaande grafiek. 
(toelichting z.o.z.) 

 
MOEILIJKHEDEN→ 

Geen 

 

Beperkt Groot 

 

Onmogelijk 

zonder hulp 

van derde 

Opmerkingen 

Factoren  0 1 2 3  

1.Verplaatsingen          

2.Voeding          

3.Persoonlijke 

hygiëne 

         

4.Onderhoud 

woning 

         

5.Toezicht          

6.Sociale contacten          

Totalen          

      Algemeen 

totaal 

   

 

en dit met ingang van __________________________________________ 

 

Dit attest met grafiek werd opgesteld op (datum) ______________________ 

 

 

 

(handtekening en stempel). 


