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Hulpverleningsaanbod voor personen 
met een beperking of een (vermoeden 

van) handicap  

Plots ziek… 

Langdurige gezondheidsproblemen…

Een blijvende handicap…

Bejaard en zorgbehoevend… 

De aangeboden hulpverlening 
gebeurt op vrijwillige basis, in 
respect en wederzijds vertrouwen 
en is gratis. 

Er zijn geen wachtlijsten. 
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�Elke persoon is van bij zijn 
geboorte aangesloten bij een 
ziekenfonds 

�Een ziekenfonds heeft een 
zeer lage drempel 

INTERNE KANALEN EXTERNE HULPVERLENERS 

� Via contactpersonen 
van het ziekenfonds 

� Proactieve benadering 

� Via huisarts

� Via sociale dienst van 
het ziekenhuis 

� Reguliere diensten 

� Via familie, buren,…

� ….. 

Op scharniermomenten 

INTERNE KANALEN EXTERNE HULPVERLENERS 

� Via de contactpersoon 
van het ziekenfonds 

� Via intern proactief 
signaal (toekenning 
rolwagen, langdurige 
hospitalisatie en 
revalidatieperiode) 

� Via ziekenhuis

� Via sociale dienst 
revalidatiecentrum 
bij ontslag 

� Via CAW 

� via organisatie voor 
verkeersslachtoffers 

Johan 
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INTERNE KANALEN EXTERNE HULPVERLENERS 

� Via de 
overlegcoördinator 
van het regionaal 
dienstencentrum 

� Via contact met het 
ziekenfonds 

� Via huisarts

� Via andere 
thuiszorgdiensten 
(verpleging, 
poetshulp, ….) 

� Andere familieleden

Magda

Elk hulpaanbod start met 
vraagverheldering, gevolgd door één of 
meerdere hulpverleningsmodules
• Directe hulp en ondersteuning

• Begeleiding

• Indicatiestelling VAPH en zorgverzekering

• ( Contactpersoonschap )

�De maatschappelijk werker 
verkent je verwachtingen en 
mogelijkheden 

�bekijkt met jou welke 
veranderingen wenselijk en 
mogelijk zijn

�op korte en langere termijn 

�en biedt je hulp om je vraag te 
verwoorden en te verduidelijken 
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Wij zullen voor hem zorgen, bij ons is hij 
thuis, we zien verder wel, hij kan nog 
verbeteren éénmaal hij thuis is,…. 

Mama van Johan 

….ik beslis wie hier binnen komt, ik doe 
dit toch allemaal zelf, ook zorgen voor 
mijn ouders,… wat denken jullie wel dat 

jullie en al die diensten mij moeten 

commanderen,…. 

Magda zelf 

�Is niet éénmalig: een continue en 
terugkerend onderdeel binnen elk 
hulpverleninggesprek

�Integrale kijk op levensdomeinen 

�Resulteert in een handelingsplan: 
wat aanpakken? Op welk moment? 
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�Aanpak houdt rekening met 
keuzes van jou en je omgeving.

�Welke oplossingen kan jij of je 
netwerk zelf aanreiken: 
� Na goed geïnformeerd te zijn 

� Voor welke keuzes is voldoende tijd 
nodig om te bespreken, af te wegen, 

verder te zoeken….alvorens jouw
beslissing te nemen 

�Deze hulp en ondersteuning kan op 
verschillende vlakken:

�Directe hulp en ondersteuning

�Begeleiding

�Evaluatie van het 
zelfzorgvermogen

� (Contactpersoonschap)

Info geven rond mogelijkheden en 
ondersteuning in de thuiszorg 

�Kennis en gebruik van de reguliere 
ondersteuningsmogelijkheden  
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Info en advies rond sociale voordelen 
en voorzieningen 

�Rechten maximaal uit putten

�Toegang tot diensten en 
voorzieningen bevorderen 

Bewustmaking en bespreking van 
noden op langere termijn en 
toeleiding naar mogelijke 
ondersteuning 

�Toekomstgericht oplossingsgericht 
denken 

Versterken van je eigen mogelijkheden 
door bemiddeling en inschakelen van 
thuiszorgdiensten, hulpmiddelen, 
woningaanpassingen,mantelzorg 
ontlasten door vb oppas, 
personenalarm, kortverblijf,…. 

�Specifieke toeleiding

�Actieve bemiddeling 
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Afstemming en coördinatie van het 
hulpaanbod in de thuiszorg 

�Samenbrengen van hulpverleners en 
betrokkenen

�Komen tot een afgestemd zorgplan

�Opvolging door zorgbemiddelaar 

Samen zoeken naar oplossingen bij 
het bereiken van de grenzen in de 
thuiszorg via andere sectoren 

�Alternatieven zoeken en aanreiken

�Toeleiden naar andere sectoren 

Zorgbegeleiding in complexe 
thuiszorgsituaties 

�Hulpverlening over langere periode
�Mee-kijken naar de zorg en balans tussen 
draagkracht-draaglast

�Pijnpunten bespreekbaar maken 
�Vertalen in ‘plan van aanpak’
�Klankbord bij nemen beslissingen 
�Bijsturen van de thuiszorg 
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Trajectbegeleiding 

�‘Helicopterfunctie’: opvolging van 
overzicht geheel, ‘rode draad’ 
doorheen de tijd 

�Accent op ‘op eigen benen staan’

�Op verschillende levensdomeinen

�Gewoon als het kan (mantelzorg, 
reguliere diensten,…)

�Handicapspecifiek indien nodig en 
wenselijk 

Psychosociale begeleiding bij 
verliesverwerking  

�Begeleiding gericht op het 
ondersteunen en ‘helpen stappen 
zetten’ in omgaan met verlies

�Verwijzing naar therapeut indien 
verdere diagnose, behandeling nodig 

Vaststellen van de 
zorgbehoevendheid in het kader van 
de zorgverzekering 

�Verminderde zelfredzaamheid 
vaststellen met zorgschaal

�Recht op financiële tussenkomst 
voor niet-medische kosten 
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Inschrijving en aanvraag Vlaams 
Agentschap voor Personen met een 
Handicap 

Opmaken multidisciplinair verslag 
�Ben je een persoon met een handicap? 
(langdurig, ernstig,….)

�Bepalen in welke mate je handicap 
beperkingen geeft bij sociale integratie 
(wonen, werken, vrije tijd,…  )

�Bepalen welke hulp en ondersteuning 
nodig is

Opnemen van de zorgbemiddeling Opnemen van de zorgbemiddeling 
mbt de nodige opvolging in jouw 
leefsituatie en administratieve 
ondersteuning om toegang te krijgen 
tot ‘zorg in natura’ van het VAPH 

�Voor aanvragen PAB en zorgvragen 
(toegang tot voorzieningen VAPH)

�In verlengde van zorg- en 
trajectbegeleiding

�Grenzen thuiszorg bereikt 

Heb je hierbij (nog) vragen?

Ondervind je noden en zorgen?

Contacteer 

de dienst Maatschappelijk Werk 

van je plaatselijk ziekenfonds
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� CM Sint-Michielsbond 
dmw.smb@cm.be of  02/240 86 56

� Socialistische Mutualiteit
02/ 546 15 12 

� Neutraal Ziekenfonds
sociale.dienst@vnz.be of  03-491 86 50

� Liberale Mutualiteit
02/209.49.74

� Onafhankelijk Ziekenfonds
03/201.84.80 of  socialedienst@oz.be


