
 Financiële tussenkomst voor Daisy-spelers 

 
 

Daisy-fonds van de Brailleliga 
 
Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap (VAPH) 

 

De Brailleliga kan tussenkomen in de 
aankoop van een Daisy-speler. Let wel, deze 
tussenkomst wordt per jaar bevestigd. 
Keuze tussen 2 tafelmodellen: Plextalk PTN2 
en Victor Reader Stratus 4M, en een 
pocketmodel: Victor Reader Stream. 

De Daisy-speler staat op de refertelijst van 
terugbetaalbare hulpmiddelen bij het VAPH. 

  

voorwaarden voorwaarden 

- Voor personen ouder dan 65 jaar - Op het ogenblik van inschrijving bij het 
VAPH moet persoon jonger zijn dan 65 jaar. 

- Geen aanvraag kunnen doen bij het Vlaams 
Agentschap 

- Voor personen met een handicap 

- Slechtziend zijn (vanaf 30 %) - In Vlaanderen of in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest wonen  

- De aanvrager wordt automatisch lid van de 
Brailleliga (gratis) 

- Multidisciplinair verslag laten opmaken 
(adviesverslag door multidisciplinair team) 

  

werkwijze werkwijze 

- Luisterpunt of u zelf neemt contact op met 
de Brailleliga (ineke.godts@braille.be). 

- Inschrijvingsformulier invullen 

- De Brailleliga stuurt een formulier op 
(medisch attest) dat de behandelende oogarts 
moet invullen en noteert de 
persoonsgegevens van de aanvrager. 

- Multidisciplinair verslag laten opmaken (in 
elke provincie zijn er ± 50 multidisciplinaire 
teams) 

- De Brailleliga (Ineke Godts) geeft de naam 
en de contactgegevens door van de 
maatschappelijk assistent van de regio die de 
aanvraag verder zal opvolgen. 

- De provinciale evaluatiecommissie gaat, 
op basis van het inschrijvingsformulier en 
het multidisciplinair verslag, na of deze 
persoon in aanmerking komt voor (de 
gevraagde) bijstand door het VAPH.  

- De lezer stuurt het ingevulde formulier terug 
naar de Brailleliga. 

- De aanvrager beslist zelf op welk moment 
hij overgaat tot de aankoop van een 
hulpmiddel binnen de bepaalde 
geldigheidstermijn. 

- Na het goedkeuren van de aanvraag stuurt 
de Brailleliga een overschrijvingsformulier op 
van € 110 + verzendingskosten (€ 7,65). 

- Ofwel wordt gewerkt met afstand 
schuldvordering en regelt de firma de 
betaling rechtstreeks met het VAPH, 
ofwel kunt u betalen en de factuur 
terugvorderen. 

- De Brailleliga bezorgt de Daisy-speler zodra 
de betaling is uitgevoerd. 

Alle info: www.vaph.be  
De Brailleliga beschikt over een 
multidisciplinair team dat uw aanvraag bij 
het VAPH kan indienen.  

 
Saskia Boets (communicatie Luisterpuntbibliotheek, 02 423 04 11 -  
saskia.boets@luisterpuntbibliotheek.be) en Ineke Godts (maatschappelijk assistente Brailleliga,  

02 533 32 30 – ineke.godts@braille.be) geven graag meer informatie. 

http://www.vaph.be/

