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Ons�land�telt�steeds�meer�ouderen.�Deze�
ontwikkeling�daagt�onze�samenleving�uit�
want�meer�mensen�bereiken�een�leeftijd�
waarop�ze�zorgbehoevend�worden.�Reken�
daarbij�het�aantal�jonge�mensen�met�een�
langdurige�ziekte�of�een�handicap�en�je�
weet�dat�de�groep�mensen�die�zorgen�nodig�
heeft�groot�is.

De�meerderheid�van�de�zorgbehoevende�
personen�wil�zo�lang�mogelijk�thuis�blijven�
wonen.�Verzorgd�worden�in�de�vertrouw-
de�omgeving�is�immers�veel�aangenamer.�
Bovendien�is�een�opname�in�een�gespeciali-
seerde�instelling�vaak�duur�en�zijn�er�lange�
wachtlijsten.�In�de�praktijk�zien�we�dan�ook�
dat�de�partner,�een�familielid,�een�vriend(in)�
of�buur�de�zorgbehoevende�persoon�thuis�
verzorgt.

Mensen�die�zorgen�voor�een�persoon�die�
vanwege�ouderdom,�ziekte�of�handicap�
hulpbehoevend�is,�noemen�we�‘mantelzor-
gers’.�Mantelzorg�gebeurt�op�regelmatige�
basis�en�buiten�het�kader�van�de�professio-
nele�hulpverlening.

Mantelzorg�is�niet�vanzelfsprekend.�Het�is�
een�hele�uitdaging�om�je�weg�te�vinden�in�
het�aanbod�van�thuiszorgdiensten,�voor-
zieningen�en�tegemoetkomingen.�De�vzw�
Liever�Thuis�LM�wilt�je�ondersteunen�in�je�
zoektocht�door�het�thuiszorglandschap.

In�de�brochure�geven�we�tips�om�bij�het�
bieden�van�mantelzorg�ook�goed�voor�jezelf�
te�zorgen�en�bespreken�we�een�aantal�
maatregelen�die�de�overheid�neemt�om�de�
combinatie�van�arbeid�en�zorg�mogelijk�te�
maken.�Vervolgens�gaan�we�dieper�in�op�
de�vormen�van�financiële�ondersteuning�
waar�je�als�mantelzorger�of�zorgbehoeven-
de�beroep�op�kunt�doen.�We�gaan�na�wat�
LM�voor�jou�kan�betekenen�en�geven�een�
overzicht�van�folders�en�brochures�die�voor�
jou�interessant�kunnen�zijn.

Mantelzorg

Mantelzorger,  

je bent geweldig,  

elke dag  

opnieuw
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Als�mantelzorger�heb�je�het�niet�altijd�even�
gemakkelijk.�Bovendien�zorgen�de�vele�
uren�die�je�aan�zorg�besteedt�ervoor�dat�je�
minder�vrije�tijd�hebt.�Na�een�tijdje�kunnen�
de�zorgtaken�hierdoor�zwaar�doorwegen.�
Dit�kan�een�negatieve�invloed�hebben�op�je�
gezondheid.�De�acht�tips�kunnen�je�helpen�
om�fit�in�je�hoofd�te�blijven.

Vind�jezelf�oké
Je�doet�je�best�om�je�zorgtaken�zo�goed�
mogelijk�uit�te�voeren.�Dat�je�daarbij�tot�het�
uiterste�gaat,�siert�je.�Toch�kun�je�al�eens�
een�steekje�laten�vallen.�Het�is�belangrijk�
dat�je�dit�leert�aanvaarden.�Niemand�is�
immers�perfect.�Probeer�tevreden�te�zijn�met�
wat�je�bereikt�hebt�en�de�zorgtaken�die�je�
goed�uitvoert.

Praat�en�deel�je�gevoelens
Als�je�het�moeilijk�hebt,�is�het�belangrijk�om�
hierover�te�praten.�In�veel�gevallen�kunnen�
problemen�eenvoudig�opgelost�worden.�Bo-
vendien�zullen�de�personen�uit�je�omgeving�
het�eerder�als�een�sterkte�zien�wanneer�je�
open�communiceert�over�de�moeilijkheden�
die�je�ervaart.

! �Een�goede�mantelzorger�is�iemand�die�
naast�de�zorg�voor�een�zorgbehoeven-
de,�ook�goed�voor�zichzelf�zorgt.�m�de�
insuline�zelf�toe�te�dienen�vo

Ontspan�en�doe�nieuwe�dingen
Niemand�houdt�het�vol�om�24�uur�op�24�
en�7�dagen�op�7�voor�iemand�te�zorgen.�
Daarom�is�het�belangrijk�dat�je�af�en�toe�de�
tijd�neemt�om�te�ontspannen.�Probeer�eens�
iets�nieuws�uit.�Alles�kan�en�mag,�zolang�
je�het�graag�doet.�Op�die�manier�worden�je�
batterijen�opnieuw�opgeladen.

Verzorg�je�sociale��contacten
Mantelzorgers�voelen�zich�weleens�in�de�
steek�gelaten�door�vrienden�of�familieleden.�
Maar�weet�jij�nog�wanneer�je�de�laatste�keer�
zelf�het�initiatief�nam�om�af�te�spreken?�Het�
uitvoeren�van�zorgtaken�vraagt�veel�inspan-
ning,�waardoor�het�je�extra�moeite�kost�om�
bestaande�contacten�te�onderhouden.�Toch�
is�het�belangrijk�dat�je�hier�energie�insteekt.�
Er�is�niets�dat�je�meer�kracht�en�energie�
geeft�dan�je�door�je�vrienden�aanvaard�en�
begrepen�te�voelen.

Durf�‘neen’�te�zeggen
Veel�mantelzorgers�zijn�bang�om�‘neen’�te�
zeggen�uit�angst�voor�conflicten.�Toch�is�het�
belangrijk�dat�je�jezelf�op�de�eerste�plaats�
durft�te�zetten.�Je�hoeft�je�niet�verplicht�te�
voelen�om�op�elke�zorgvraag�in�te�gaan,�
want�ook�jij�hebt�recht�op�een�eigen�leven.�
Mensen�die�het�goed�met�je�menen,�bren-
gen�er�begrip�voor�op�als�je�eens�voor�je�
eigen�welzijn�kiest.

Mantelzorger, zorg 
goed voor jezelf!
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Vraag�hulp
Zelfs�wanneer�je�tijd�neemt�voor�jezelf,�kun�
je�het�gevoel�krijgen�dat�de�zorg�je�teveel�
wordt.�Op�die�momenten�is�het�belangrijk�
om�hulp�in�te�roepen�van�professionele�
hulpverleners,�familieleden�en/of�vrienden.�
Wacht�niet�met�hulp�zoeken�tot�wanneer�de�
emmer�overloopt�en�neem�tijdig�maatrege-
len.

Stel�minder�dringende�taken�uit
Een�zorgsituatie�kan�bestaan�uit�een�hele�
reeks�van�taken.�Toch�zijn�deze�taken�
meestal�niet�allemaal�even�dringend.�De�
zorgbehoevende�heeft�dagelijks�zijn�ver-
zorging�nodig,�maar�is�het�echt�nodig�dat�
je�’s�avonds�om�10�uur�start�met�strijken�
wanneer�er�nog�voldoende�kledij�is�om�

de�volgende�dagen�door�te�komen?�Om�te�
vermijden�dat�je�overspannen�wordt,�is�het�
belangrijk�om�minder�dringende�taken�uit�te�
stellen.

Gun�jezelf�rust
Ben�je�overbelast?�Nemen�de�zorgtaken�
teveel�tijd�in�beslag?�Als�je�onder�stress�
staat,�ben�je�prikkelbaar�en�slechtgehu-
meurd.�Maak�daarom�tijd�vrij�voor�jezelf�en�
las�activiteiten�in�die�je�helpen�om�tot�rust�
te�komen,�zoals�een�boek�lezen,�naar�mu-
ziek�luisteren�of�een�bad�nemen.�Dergelijke�
kleine�activiteiten�hoeven�niet�veel�tijd�in�
beslag�te�nemen�en�vermijden�dat�spanning�
zich�ophoopt�en�de�situatie�uit�de�hand�
loopt.
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De�overheid�biedt�een�aantal�mogelijkheden�
om�arbeid�en�zorg�beter�op�elkaar�af�te�
stemmen.�Werknemers�kunnen�tijdskrediet,�
verlof�voor�palliatieve�zorg�of�verlof�voor�
medische�bijstand�nemen.�Voor�zelf-
standigen�en�werklozen�geldt�een�andere,�
�soortgelijke,�regeling.

Tijdskrediet
Met�tijdskrediet�kun�je�als�werknemer�je�
loopbaan�tijdelijk�stopzetten.�De�begrippen�
‘tijdskrediet’�en�‘loopbaanonderbreking’�
worden�vaak�door�elkaar�gebruikt.�In�de�
privésector�spreek�je�over�tijdskrediet,�in�
de�openbare�sector�over�loopbaanonderbre-
king.

Voor�wie?
Niet�iedereen�heeft�automatisch�recht�op�
tijdskrediet.�Dit�recht�hangt�nauw�samen�
met�de�specifieke�situatie�waarin�je�je�be-
vindt:�welke�functie�heb�je?�Hoe�lang�werk�
je�al?�Waar�werk�je?

Privésector1

Je�hebt�recht�op�tijdskrediet�wanneer�je�
werkgever�meer�dan�10�werknemers�tewerk-
stelt.�In�alle�andere�gevallen�heb�je�van�je�
werkgever�toestemming�nodig�om�tijds-
krediet�op�te�nemen.�

Zelfstandig
Je�hebt�geen�recht�op�tijdskrediet.

Andere�sector
Neem�contact�op�met�je�personeelsdienst�
of�de�Rijksdienst�voor�Arbeidsvoorzieningen�
(RVA).

! �Je�werkgever�kan�je�recht�op�tijdskrediet�
uitstellen�omwille�van�ernstige�redenen.�
Daarnaast�kunnen�bepaalde�personeels-
categorieën�(bijvoorbeeld�werknemers�
met�een�leidinggevende�functie)�uitge-
sloten�worden.

Vormen�van�tijdskrediet
Binnen�het�algemeen�stelsel�zijn�er�twee�
mogelijkheden:�het�niet-gemotiveerd�en�
het�gemotiveerd�tijdskrediet.�Enkel�bij�het�
gemotiveerd�tijdskrediet�heb�je�recht�op�een�
uitkering�van�de�RVA.

Voorwaarden?
Je�kunt�beroep�doen�op�gemotiveerd�tijds-
krediet�wanneer�je:
�- zorgt�voor�een�ziek�kind�dat�jonger�is�

dan�8�jaar;
�- palliatieve�zorgen�verleent;
�- zorg�of�bijstand�verleent�aan�een�zwaar�

ziek�gezins-�of�familielid�tot�de�2de�
graad.

Meer tijd voor 
 mantelzorg

1� De�privésector�bevat�alle�sectoren,�met�uitzondering�van�de�overheids-�en�onderwijssector.�Deze�twee�sectoren�hebben�een�eigen�regelgeving.
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Voor�meer�informatie�neem�je�contact�
op�met�de�RVA�of�surf�je�naar�www.
rva.be/nl/documentatie/infoblad/t150.

! �De�Vlaamse�overheid�vult�deze�uitkering�
aan�met�een�Vlaamse�aanmoedigingspre-
mie.�Als�werknemer�kun�je�deze�premie�
aanvragen�bij�de�Dienst�Aanmoedigings-
premies.�Dit�dient�te�gebeuren�binnen�
de�6�maanden�na�het�begin�van�het�
gemotiveerd�tijdskrediet.

Dienst�Aanmoedigingspremies
1700�(gratis�nummer)
aanmoedigingspremie@vlaanderen.be

Wat�zijn�de�mogelijkheden?
In�principe�heb�je�steeds�drie�mogelijkhe-
den:
�- voltijdse�onderbreking;
�- halftijdse�onderbreking;
�- vermindering�met�1/5.

Word�je�betaald?
Neem�je�gemotiveerd�tijdskrediet,�dan�kun�
je�tot�maximum�48�maanden�rekenen�op�
een�uitkering�van�de�RVA.

Hoe�lang�kun�je�tijdskrediet�nemen?
Je�kunt�tot�maximum�48�maanden�gemoti-
veerd�tijdskrediet�nemen.
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Zelfstandig
Je�kunt�geen�palliatief�verlof�aanvragen.

Andere�sector
Neem�contact�op�met�je�personeelsdienst.

Voor�wie?
Je�kunt�palliatief�verlof�opnemen�wanneer�
je�een�attest�van�een�arts�kunt�voorleggen�
waaruit�blijkt�dat�je�bereid�bent�om�zorgen�
te�verstrekken�aan�een�palliatieve�patiënt.

Wat�zijn�de�mogelijkheden?
In�principe�heb�je�steeds�drie�mogelijkhe-
den:
�- voltijdse�onderbreking;
�- halftijdse�onderbreking;
�- vermindering�met�1/5.

Word�je�betaald?
Tijdens�palliatief�verlof�krijg�je�geen�of�
minder�loon�van�je�werkgever.�Om�dit�te�
compenseren�ontvang�je�een�vergoeding�
van�de�RVA.�De�vergoeding�is�een�vast�
bedrag�en�wordt�niet�berekend�op�basis�van�
je�inkomen.

Hoe�lang�kun�je�palliatief�verlof�nemen?
Je�kunt�je�werk�gedurende�1�maand�volledig�
of�gedeeltelijk�onderbreken�voor�palliatief�
verlof.�Met�een�nieuwe�aanvraag�kun�je�het�
verlof�maximum�1�maand�verlengen.

! �Tijdens�palliatief�verlof�en�in�de�drie�
daaropvolgende�maanden�ben�je�be-
schermd�tegen�ontslag.

Verlof voor  
palliatieve zorg

Palliatief�verlof�laat�je�toe�je�werk�tijdelijk�
te�onderbreken�of�te�verminderen�zodat�je�
voor�iemand�kunt�zorgen�die�ongeneeslijk�
ziek�is�en�zich�in�een�terminale�fase�bevindt.�
De�patiënt�hoeft�geen�lid�van�je�gezin�te�
zijn.

Voor�wie?
Niet�iedereen�heeft�automatisch�recht�op�
zorgverlof.�Dit�recht�hangt�nauw�samen�de�
specifieke�situatie�waarin�je�je�bevindt:�
Welke�functie�heb�je?�Hoe�lang�werk�je�al?�
Waar�werk�je?

Privésector
Als�je�in�de�privésector�werkt,�kun�je�altijd�
palliatief�verlof�aanvragen.�De�aanvraag�kan�
in�principe�nooit�geweigerd�worden.
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samenwoont)�tot�de�tweede�graad;
•� een�familielid,�bloed-�of�aanverwant�

tot�de�tweede�graad.

Wat�zijn�de�mogelijkheden?
In�principe�heb�je�steeds�drie�mogelijkhe-
den:
�- voltijdse�onderbreking;
�- halftijdse�onderbreking;
�- vermindering�met�1/5.

Word�je�betaald?
Je�ontvangt�een�uitkering�van�de�RVA�voor�
de�periode�waarin�je�zorgverlof�neemt.

Hoe�lang�kun�je�zorgverlof�nemen?
Je�kunt�zorgverlof�opnemen�in�periodes�van�
minimum�1�maand�en�maximum�3�maanden.�
Als�het�nodig�is,�kun�je�dit�verlengen�tot�
een�maximale�totale�duur�van�12�maanden�
voor�voltijds�zorgverlof�en�24�maanden�voor�
halftijds�of�1/5de�zorgverlof.

Verlof om medische 
 bijstand

Verlof�om�medische�bijstand�wordt�ook�
weleens�zorgverlof�genoemd.�Dit�verlof�laat�
je�toe�om�tijdelijk�te�stoppen�met�werken�of�
je�werk�te�verminderen.�Hierdoor�kun�je�de�
zorg�opnemen�voor�een�zwaar�ziek�gezins-�
of�familielid�tot�de�tweede�graad.

Voor�wie?
Niet�iedereen�heeft�automatisch�recht�op�
zorgverlof.�Dit�recht�hangt�nauw�samen�met�
de�specifieke�situatie�waarin�je�je�bevindt:�
welke�functie�heb�je?�Hoe�lang�werk�je�al?�
Waar�werk�je?�

Privésector
Je�hebt�recht�op�zorgverlof�wanneer�je�werk-
gever�meer�dan�10�werknemers�tewerk�stelt.�
In�alle�andere�gevallen�heb�je�toestemming�
nodig�van�je�werkgever.

Zelfstandig
Je�hebt�geen�recht�op�zorgverlof.

Andere�sector
Neemt�contact�op�met�je�personeelsdienst.

Voorwaarden?
Je�moet�voldoen�aan�volgende�voorwaarden:
�- de�persoon�voor�wie�je�wil�zorgen�lijdt�

aan�een�zware�ziekte.�Het�is�de�behan-
delende�arts�die�hierover�oordeelt.

�- de�persoon�voor�wie�je�wil�zorgen�is:
•� een�gezinslid�(=�iemand�met�wie�je�



11

M
an

te
lz

or
g

Word�je�betaald?
Je�ontvangt:
�- een�financiële�uitkering;
�- een�vrijstelling�van�betaling�van�sociale�

bijdragen.

Hoe�lang�kun�je�zorgverlof�nemen?
Per�aanvraag�kun�je�maximaal�6�maanden�
zorgverlof�nemen.�Over�de�gehele�loopbaan�
is�de�periode�beperkt�tot�12�maanden.�Er�
wordt�geen�minimumduur�opgelegd�voor�
wat�de�stopzetting�van�de�zelfstandige�
activiteit�betreft.

Ben�je�zelfstandig�en�heb�je��vragen�
of�wens�je�meer�informatie?�Neem�
dan�contact�op�met�je�sociaal�
verzekerings�fonds.

Zorgverlof voor 
 zelfstandigen

Als�zelfstandige�(in�hoofdberoep)�of�
meewerkende�echtgenoot�heb�je�recht�op�
zorgverlof�voor�zelfstandigen.

Voor�wie?
Elke�zelfstandige�die�zijn�beroepsactiviteit�
tijdelijk�wenst�stop�te�zetten�om�te�zorgen�
voor�iemand�uit�zijn�omgeving.

Wat�zijn�de�mogelijkheden?
Je�kunt�de�zelfstandige�activiteit�zowel�deel-
tijds�als�voltijds�stopzetten.

Voorwaarden?
Je�neemt�de�zorg�op�voor:
�- een�zwaar�ziek�gezinslid;
�- een�zwaar�ziek�familielid�tot�de�tweede�

graad;
�- een�gehandicapt�kind�tot�25�jaar.
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Hoe�lang�kun�je�zorgverlof�nemen?
Werklozen�hebben�recht�op
�- ten�minste�1�en�ten�hoogste�2�maanden�

per�persoon�die�palliatieve�zorg�nodig�
heeft;

�- ten�minste�3�en�ten�hoogste�12�maanden�
per�aanvraag�voor�een�zwaar�zieke�of�
een�gehandicapt�kind.�Deze�vrijstelling�
kan�hernieuwd�worden�voor�een�totaal�
van�maximum�48�maanden.

Ben�je�werkloos,�neem�dan�een�
kijkje�op�www.rva.be/nl/documentatie/
infoblad/t154.�Je�kunt�ook�je�uit-
betalingsinstelling�contacteren�voor�
meer�informatie.

Ben je arbeids
ongeschikt of invalide?

Wanneer�je�arbeidsongeschikt�of�invalide�
bent,�dien�je�toestemming�te�vragen�aan�de�
adviserend�geneesheer�van�je�ziekenfonds�
om�mantelzorg�te�mogen�verrichten.�Zonder�
toestemming�is�het�risico�groot�dat�je�het�
bedrag�van�de�uitkeringen�dient�terug�te�
betalen.
Deze�toestemming�dient�niet�gevraagd�te�
worden�als�het�gaat�om�hulp�aan�je�partner�
of�kind.

Ben je werkloos?
Personen�die�volledig�werkloos�zijn�kunnen,�
indien�zij�mantelzorg�verrichten,�onder�be-
paalde�voorwaarden�vrijgesteld�worden�van�
de�verplichting�om�beschikbaar�te�zijn�voor�
de�arbeidsmarkt.

De�wetgeving�voor�werkloze�mantelzorgers�
is�vergelijkbaar�met�het�systeem�van�gemo-
tiveerd�tijdskrediet.

Voor�wie?
De�werkloze�mantelzorger�die�zorg�wilt�
verlenen�aan�een�naaste.

Voorwaarden?
Je�geeft:
�- palliatieve�zorg;
�- zorg�aan�een�zwaar�ziek�gezinslid�of�aan�

een�bloed-�of�aanverwant�tot�en�met�de�
tweede�graad;

�- zorg�aan�een�gehandicapt�kind�dat�jon-
ger�is�dan�21�jaar.

Word�je�betaald?
Je�ontvangt:
�- voor�palliatieve�zorg:�€�266,00;
�- voor�de�zorg�voor�een�zwaar�zieke�of�

een�gehandicapt�kind�in�de�eerste�24�
maanden:�€�266,00;

�- voor�de�zorg�voor�een�zwaar�zieke�of�
een�gehandicapt�kind�na�de�eerste�24�
maanden:�€�216,00.
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�- VDAB�-�0800�30�700�-�info@vdab.be�
www.vdab.be

�- FOD�Werkgelegenheid,��
Arbeid�en�Sociaal�Overleg�
www.werk.belgie.be

�- Je�personeelsdienst�en�vakbond

Meer info?
Meer�informatie�over�de�regelgevingen�
van�tijdskrediet�en�loopbaanonderbre-
king,�krijg�je�bij:
�- Rijksdienst�voor�Arbeidsvoorziening�

(RVA)�-�02�515�41�11�-�www.rva.be
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Financiële 
 ondersteuning

Er�bestaan�heel�wat�tegemoetkomingen��
voor�zorgbehoevende�personen�en�hun�
mantelzorgers.

Mantelzorgpremie
Als�mantelzorger�kun�je�in�bepaalde�ge-
meenten�een�financiële�tegemoetkoming�
krijgen�omdat�je�voor�een�naaste�zorgt.�Je�
ontvangt�de�mantelzorgpremie�maandelijks�
of�jaarlijks.�Niet�alle�gemeenten�hebben�
een�mantelzorgpremie�en�de�voorwaarden�
kunnen�verschillen.

! �Op�www.lieverthuislm.be�kun�je�nagaan�
of�jouw�gemeente�een�mantelzorgpre-
mie�aanbiedt.�Je�kunt�ook�terecht�bij�
de�dienst�maatschappelijk�werk�van�je�
ziekenfonds,�je�gemeente�en�het�OCMW�
voor�meer�informatie.

De Vlaamse Sociale  
Bescherming

De�Vlaamse�Sociale�Bescherming�bestaat�uit�
drie�pijlers,�namelijk�de�Vlaamse�zorgver-
zekering,�de�Tegemoetkoming�hulp�aan�
bejaarden�(THAB)�en�het�basisondersteu-
ningsbudget.

De�Vlaamse�zorgverzekering
De�Vlaamse�zorgverzekering�voorziet�een�
maandelijkse�vergoeding�voor�de�niet-me-
dische�kosten�aan�zwaar�zorgbehoevenden.�
Niet-medische�kosten�zijn�bijvoorbeeld�de�
kosten�voor�oppas-�of�poetshulp,�vervoers-
onkosten�en�de�aankoop�van�hulpmiddelen.

Om�in�aanmerking�te�komen�dient�de�
zorgbehoevende�te�voldoen�aan�volgende�
voorwaarden:
�- zwaar�zorgbehoevend�zijn;
�- aangesloten�zijn�bij�een�zorgkas;
�- minstens�5�jaar�woonachtig�zijn�in�Vlaan-

deren�of�Brussel2

! �Iedereen�die�ouder�is�dan�25�jaar�en�in�
Vlaanderen�woont,�betaalt�1�keer�per�
jaar�een�bijdrage�voor�de�Vlaamse�zorg-
verzekering.

Ben�ik�zwaar�zorgbehoevend?
Om�je�zwaar�zorgbehoevendheid�aan�te�
tonen�dien�je�een�attest�voor�te�leggen.�
Op�de�website�van�het�Agentschap�Zorg�en�
Gezondheid�vind�je�een�overzicht�van�alle�
attesten�die�hiervoor�in�aanmerking�komen.

Beschik�je�niet�over�een�attest,�dan�kan�je�
zorgbehoefte�worden�vastgesteld�door�een�
erkende�dienst.�Je�kunt�hiervoor�terecht�
bij�de�dienst�maatschappelijk�werk�van�je�
ziekenfonds.

2� �Of�onderdaan�zijn�van�een�lidstaat�van�de�Europese�Economische�Ruimte�en�minstens�5�jaar�onderworpen�zijn�aan�het�sociale-zekerheidsstelsel�van�die�lidstaat.
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graad�van�zeven�punten;
�- je�bent�gedomicilieerd�in�België�en�

woont�er�effectief;
�- je�voldoet�aan�de�inkomensgrenzen.

Ga�langs�bij�de�dienst�maatschappelijk�
werk�van�je�ziekenfonds�of�neem�con-
tact�op�met�je�gemeente�of�het�OCMW�
voor�meer�informatie.�De�THAB�wordt�
uitbetaald�door�de�Zorgkas.

Basisondersteuningsbudget�(BOB)
Cliënten�van�het�Vlaams�Agentschap�voor�
Personen�met�een�Handicap�(VAPH)�krijgen,�
mits�ze�voldoen�aan�enkele�voorwaarden,�
een�BOB�ter�beschikking�om�hun�ondersteu-
ning�te�organiseren.

Het�BOB�is�een�vast�bedrag�van�-�300,00�per�
maand�dat,�op�basis�van�bepaalde�attesten,�
automatisch�toegekend�wordt�door�de�zorg-
kas.�Het�wordt�gebruikt�om�dienstencheques�
te�kopen�voor�poetshulp�of�om�een�vriend�
te�vergoeden�voor�vervoersonkosten.�Het�
gebruik�dient�niet�verantwoord�te�worden.

Hoe�dien�ik�een�aanvraag�in?
Je�dient�je�aanvraag�in�bij�de�zorgkas�waar�
je�bent�aangesloten.�Alle�formulieren�die�je�
hiervoor�nodig�hebt�zijn�beschikbaar�bij�de�
zorgkas�of�op�de�website�van�het�Agent-
schap�Zorg�en�Gezondheid.

Heb�je�hulp�nodig�bij�je�aanvraag?�Neem�
dan�contact�op�met�de�dienst�maatschap-
pelijk�werk�van�je�ziekenfonds�of�de�sociale�
dienst�van�het�rusthuis�waar�je�verblijft.

Meer�informatie�vind�je�op�www.
vlaamse�zorgverzekering.be/nl/tege-
moetkoming-vlaamse-zorgverzekering.�

Tegemoetkoming�hulp��
aan�bejaarden�(THAB)
De�THAB�is�een�financiële�tegemoetkoming�
die�de�extra�kosten�die�een�handicap�met�
zich�meebrengt�deels�helpt�te�financieren.�
Je�ontvangt�de�tegemoetkoming�als�je�65�
jaar�of�ouder�bent�én�als�je�zelfredzaam-
heid�beperkt�wordt�door�een�handicap.�Dit�
betekent�dat�je�moeilijkheden�ondervindt�bij�
het�maken�van�verplaatsingen,�het�maken�
van�eten,�het�uitvoeren�van�huishoudelijke�
taken,�enzovoort.�

Voorwaarden?
Je�hebt�recht�op�een�THAB�wanneer�je�vol-
doet�aan�volgende�voorwaarden:
�- Je�bent�minstens�65�jaar�oud;
�- je�hebt�de�Belgische�nationaliteit;
�- je�hebt�een�beperking;
�- je�hebt�minstens�een�zelfredzaamheids-
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PVB
Het�PVB�is�een�budget�voor�mensen�die�
nood�hebben�aan�meer�intensieve�en�
�frequente�ondersteuning.�Met�een�PVB�
kun�je�zorg,�ondersteuning�en�assistentie�
�inkopen.�In�tegenstelling�tot�het�BOB�dien�
je�in�het�systeem�van�het�PVB�je�uitgaven�
wel�te�verantwoorden.

Hoe�dien�ik�een�aanvraag�in?
Om�een�PVB�aan�te�vragen,�moet�je�een�
�ondersteuningsplan�indienen.�Dat�plan�
brengt�in�kaart�welke�ondersteuning�er�
�gevraagd�wordt.�Je�kunt�dit�plan�zelf�
�opstellen�of�met�hulp�van�je�ziekenfonds.

! �In�de�brochure�‘Persoonsvolgende�
Financiering�(PVF)’�van�het�VAPH�vind�je�
algemene�informatie�over�PVF,�het�BOB�
en�het�PVB.�

VAPH
02�225�84�11
informatie@vaph.be�
www.vaph.be

Verplichte ziekte
verzekering

Het�afsluiten�van�een�ziekteverzekering�is�
voor�iedereen�verplicht.�Deze�verzekering�
voorziet�een�(gedeeltelijke)�terugbetaling�
voor�heel�wat�kosten�die�voortkomen�uit�
zorgbehoevendheid.�Daarnaast�zorgt�de�

Voorwaarden?
Het�BOB�is�bedoeld�voor�personen:
�- met�een�erkende�handicap;
�- met�een�vastgestelde�ondersteunings-

nood;
�- die�geen�gebruik�maken�van�niet-recht-

streeks�toegankelijke�VAPH-ondersteu-
ning.

Meer�informatie�vind�je�op��
www.vlaamsezorgverzekering.be/nl/
basisondersteuningsbudget-voor-�
personen-met-een-handicap

Persoonsvolgende 
 financiering (PVF)

Cliënten�van�het�Vlaams�Agentschap�voor�
Personen�met�een�Handicap�(VAPH)�krijgen,�
mits�ze�voldoen�aan�enkele�voorwaarden,�
een�budget�ter�beschikking�om�hun�onder-
steuning�te�organiseren.

De�PVF�bestaat�uit�twee�trappen:
�- trap�1:�het�Basisondersteuningsbudget�

(BOB);
�- trap�2:�het�Persoonsvolgend�budget�

(PVB).

BOB
Het�BOB�is�een�vast�bedrag�dat�automatisch�
toegekend�wordt�door�de�zorgkas.�Meer�
informatie�vind�je�op�pagina�15�van�deze�
brochure.
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Contacteer�je�ziekenfonds�wanneer�je�denkt�
in�aanmerking�te�komen.

PVS-forfait
PVS�staat�voor�Persistente�Vegetatieve�
Status.�Het�PVS-forfait�komt�tegemoet�in�de�
kosten�voor�genees-,�verzorgings-�en�hulp-
middelen�van�PVS-patiënten�die�thuis�(of�in�
een�centrum�voor�dagverzorging)�verzorgd�
worden.

De�aanvraag�bij�het�ziekenfonds�gebeurt�
door�de�verantwoordelijke�arts�van�een�
erkende�voorziening.

Palliatief�thuiszorgforfait
Voor�een�palliatieve�thuispatiënt�zal�de�huis-
arts�een�palliatief�thuiszorgforfait�aanvragen.�
Dit�bedrag�kun�je�gebruiken�om�genees-,�
verzorgings-�en�andere�hulpmiddelen�te�
betalen.

Voor�palliatieve�patiënten�met�een�palliatief�
thuiszorgforfait�valt�ook�het�remgeld�voor�
de�huisarts�en�verpleegkundigen�weg.

verzekering�voor�een�vervangingsinkomen�in�
geval�van�ziekte�en�invaliditeit.

Zorgforfait�voor�chronisch�zieken
Je�hoge�medische�kosten�zijn�automatisch�
gekend�door�het�ziekenfonds.�Maar�als�je�
minder�goed�voor�jezelf�kunt�zorgen,�is�je�
ziekenfonds�daar�niet�meteen�van�op�de�
hoogte.�Daarom�is�het�belangrijk�om�na�te�
gaan�of�je�als�chronisch�zieke�patiënt�recht�
hebt�op�het�zorgforfait.

Incontinentieforfait
Het�incontinentieforfait�vergoedt�de�kosten�
voor�incontinentiemateriaal�van�zwaar�
zorgbehoevende�personen�en�mensen�die�
thuis�verzorgd�worden�en�lijden�aan�een�
onbehandelbare�vorm�van�incontinentie.�Er�
gelden�strikte�voorwaarden�om�in�aanmer-
king�te�komen.�Het�forfait�wordt�jaarlijks�
uitbetaald.

Het�ziekenfonds�betaalt�het�incontinentie-
forfait�automatisch�aan�de�leden�waarvan�ze�
weet�dat�ze�hiervoor�in�aanmerking�komen.�



18

IT
Voor�de�IT�wordt�er�gekeken�naar�hoe�goed�
je�nog�voor�jezelf�kunt�zorgen.�De�tegemoet-
koming�wordt�uitbetaald�aan�personen�met�
een�handicap�die�minder�goed�voor�zichzelf�
kunnen�zorgen�en�daardoor�bijkomende�
kosten�hebben�om�zich�aan�het�maatschap-
pelijke�leven�aan�te�passen.

Hoe�dien�ik�een�aanvraag�in?
Neem�contact�op�met�een�maatschappelijk�
werker�van�je�ziekenfonds,�stad�of�gemeen-
te.

Meer�informatie�vind�je�op�www.handi-
cap.belgium.be/nl/mijn-rechten/integra-
tietegemoetkoming.htm

Uitkeringen  
FOD Sociale Zekerheid

De�Federale�Overheidsdienst�Sociale�Zeker-
heid�biedt�twee�soorten�tegemoetkomingen�
voor�mensen�met�een�handicap:�de�inko-
mensvervangende�tegemoetkoming�(IVT)�en�
de�integratietegemoetkoming�(IT).

Voorwaarden?
De�algemene�voorwaarden�die�gelden�voor�
beide�tegemoetkomingen�zijn:
�- je�hebt�een�handicap�die�erkend�is�door�

een�arts;
�- je�bent�minstens�21�jaar;
�- je�bent�ingeschreven�in�het�bevolkings-

register;
�- je�bent�gedomicilieerd�in�België�en�je�

verblijft�in�het�land;
�- je�voldoet�aan�de�inkomensgrenzen.

IVT
Een�IVT�ontvang�je�wanneer�je�niet�langer�
kunt�werken�of�indien�je�voor�66�%�ar-
beidsongeschikt�bent.�Je�mag�niet�meer�dan�
één�derde�verdienen�van�wat�een�gezonde�
persoon�in�jouw�werksituatie�zou�verdienen.

Hoe�dien�ik�een�aanvraag�in?
Neem�contact�op�met�een�maatschappelijk�
werker�van�je�ziekenfonds,�stad�of�gemeente.

Meer�informatie�vind�je�op�www.
handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/
inkomensvervangende-tegemoetko-
ming.htm
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Steun bij hoge medische 
kosten

Globaal�medisch�dossier�(GMD)
Een�GMD�bevat�alle�medische�gegevens�
(operaties,�chronische�ziekten,�lopende�
behandelingen)�van�een�patiënt.�Laat�je�een�
GMD�aanleggen�bij�je�huisarts,�dan�daalt�het�
persoonlijk�aandeel�(remgeld)�dat�je�betaalt�
voor�een�raadpleging�bij�een�arts.�Ben�je�
minimum�75�jaar�en/of�chronisch�ziek,�dan�
is�er�een�vermindering�van�het�persoonlijk�
aandeel�dat�je�betaalt�bij�een�huisbezoek.�
Voor�meer�informatie�kun�je�terecht�bij�je�
huisarts.

Verhoogde�tegemoetkoming
Dankzij�de�verhoogde�tegemoetkoming�zijn�
raadplegingen,�geneesmiddelen�en�hospi-
talisatie�goedkoper.�Geniet�je�een�sociale�
uitkering?�Dan�heb�je�automatisch�recht�
op�de�verhoogde�tegemoetkoming.�In�alle�
andere�gevallen�dien�je�best�een�aanvraag�
in�bij�je�ziekenfonds.

Maximumfactuur�(MAF)
Je�ziekenfonds�houdt�je�medische�kosten�
bij.�Als�jouw�medische�kosten�en�die�van�
je�gezinsleden�in�de�loop�van�het�jaar�het�
maximumbedrag�overschrijden,�betaalt�je�
ziekenfonds�de�kosten�die�daar�bovenop�
komen�volledig�terug.�Je�hoeft�hiervoor�zelf�
niets�te�doen.�Bij�de�eerste�uitbetaling�in�
het�kader�van�de�MAF�ontvang�je�een�attest.
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aanmerking�voor�deze�premie.

! �Voor�advies�op�maat�kun�je�contact�
opnemen�met�het�regionaal�diensten-
centrum�van�je�ziekenfonds.Tijdens�een�
huisbezoek�kan�de�maatschappelijk�
werker,�samen�met�jou,�nagaan�welke�
aanpassingen�nuttig�kunnen�zijn.�De�
medewerker�zal�bekijken�voor�welke�
premie(s)�je�in�aanmerking�komt�en�je�
helpen�bij�de�opmaak�van�een�dossier.

Vlaamse�renovatiepremie
De�Vlaamse�renovatiepremie�draagt�bij�in�de�
kosten�die�eigenaars�maken�om�hun�woning�
te�renoveren.

Voor�bijkomende�informatie�kun�je�
�terecht�bij�je�gemeentebestuur�of�bij�
het�Agentschap�Wonen-Vlaanderen.�
Bel�naar�02�553�17�52�of�surf�naar�
www.bouwenenwonen.be.

Premies voor 
 woningaanpassing

Trappen,�drempels,�deuren�en�andere�
hindernissen�kunnen�thuiszorg�onnodig�be-
moeilijken.�Het�kan�daarom�interessant�zijn�
om�aanpassingen�te�doen�aan�de�woning.�
Vaak�maken�kleine�aanpassingen�het�mo-
gelijk�om�langer�zelfstandig�thuis�te�blijven�
wonen.�Je�kunt�bij�een�aantal�instanties�
terecht�voor�een�tegemoetkoming�voor�de�
uitvoering�van�de�aanpassingen.

Agentschap Wonen  
Vlaanderen

Vlaamse�aanpassingspremie�voor�ouderen
Deze�premie�is�er�voor�65-plussers,�al�dan�
niet�met�een�beperking.�Ben�je�jonger�dan�
65�jaar,�dan�kun�je�een�aanvraag�indienen�
voor�een�oudere�die�bij�je�inwoont.�De�aan-
vraag�kan�pas�ingediend�worden�wanneer�
de�werken�zijn�afgerond.�De�premie�wordt�
berekend�en�uitbetaald�na�voorlegging�van�
de�factuur.

Vlaamse�verbeteringspremie
Als�je�als�bewoner�of�verhuurder�bepaalde�
verbeterwerkzaamheden�aan�je�woning�
uitvoert�(zoals�dak-,�buiten-,�isolerings-�of�
verbouwingswerken),�kom�je�misschien�in�
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Vlaams Agentschap 
voor Personen met  
een Handicap (VAPH)
Het�VAPH�betaalt�een�deel�van�de�kosten�
voor�woningaanpassingen�terug.�Het�gaat�
om�kosten�voor�aanpassingen�die�noodza-
kelijk�zijn�wegens�een�handicap.

Woningaanpassingen
Alle�soorten�woningaanpassingen�waarvoor�
je�bij�het�VAPH�een�tegemoetkoming�kunt�
aanvragen�zijn�opgenomen�in�een�refertelijst�
die�je�kunt�raadplegen�op�www.vaph.be.�
Voor�aanpassingen�die�niet�in�de�lijst�ver-
meld�staan,�kun�je�terecht�bij�de�Bijzondere�
Bijstandscommissie�(BBC).

Nieuwbouw
Wil�je�een�nieuwe�woning�bouwen�die�
aangepast�is�aan�je�noden?�Je�kunt�een�
tegemoetkoming�aanvragen�bij�het�VAPH�
voor�de�extra�kosten�die�gemaakt�worden�
als�gevolg�van�je�handicap.

Voor�meer�informatie�neem�je�contact�
op�met�het�VAPH.�Bel�naar�02�225�84�
11�of�stuur�een�mail�naar�informatie@
vaph.be.

Voor�meer�informatie�over�tegemoet-
komingen�bel�je�naar�het�gratis�
�nummer�1700�van�de�Vlaamse�Infolijn�
of�surf�naar�www.premiezoeker.be.
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, wij zijn echt met je 
gezondheid bezig

�- Het�Vlaams�Agentschap�voor�Personen�
met�een�Handicap�(VAPH)�is�een�Vlaam-
se�overheidsinstelling�die�ondersteuning�
biedt�aan�personen�met�een�handicap.�
Het�VAPH�voorziet�onder�meer�vergoe-
dingen�voor�de�aankoop�van�hulpmidde-
len�en�woonzorg.�De�DMW�is�erkend�als�
multidisciplinair�team�door�het�VAPH.�Dit�
betekent�dat�je�bij�de�DMW�terecht�kunt�
om�je�in�te�schrijven�bij�het�VAPH.

De�hulp-�en�dienstverlening�is�gratis.�Een�
telefoontje�volstaat�om�een�afspraak�te�
maken.�Je�kunt�op�consultatie�komen�in�je�
plaatselijk�kantoor�of�een�huisbezoek�aan-
vragen�wanneer�je�moeilijk�te�been�bent.�De�
contactgegevens�vind�je�op�pagina�30�van�
deze�brochure.

LM�is�er�voor�jou�als�mantelzorger�om�je�te�
adviseren�en�bij�te�staan�waar�nodig.�We�
zetten�de�belangrijkste�aanvullende�dien-
sten�op�een�rijtje.

! �Op�zoek�naar�een�LM�kantoor�in�je�
buurt?�Surf�naar�www.lm.be,�daar�vind�
je�de�adressen�en�openingsuren�van�alle�
kantoren.

Dienst maatschappelijk 
werk (DMW)

Je�bent�langdurig�ziek,�je�hebt�een�handicap�
of�je�kunt�niet�instaan�voor�je�eigen�zorg?�
Dan�kun�je�terecht�bij�de�DMW�van�LM.

Een�medewerker�van�de�DMW�geeft�je�infor-
matie�over�welke�hulp-�en�dienstverlening�
er�bestaat�en�gaat�na�van�welke�sociale�en�
financiële�voordelen�je�kunt�genieten.�De�
medewerker�kent�de�sociale�wetgeving�en�
het�aanbod�aan�sociale�voorzieningen�en�
helpt�je�verder:
�- Ben�je�zwaar�zorgbehoevend?�Je�hebt�

misschien�recht�op�een�tegemoetkoming�
van�de�Vlaamse�zorgverzekering.�De�
medewerkers�van�de�DMW�helpen�je�om�
een�aanvraag�in�te�dienen.
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aanvraagprocedures;
�- het�ontlenen�van�hulpmiddelen�zoals�

bijvoorbeeld�een�aangepast�bed,�een�
looprek,�een�aërosol,�krukken�of�inconti-
nentiemateriaal;

�- de�organisatie�van�thuiszorg:�‘Wie�kan�
helpen�bij�thuiszorg�en�op�welke�ogen-
blikken?’,�‘Wanneer�schakel�ik�professi-
onele�zorg�in?’,�‘Wat�is�de�inbreng�van�
beschikbare�mantelzorgers?’,�‘Zijn�extra�
hulpmiddelen�nodig?’.�Door�overleg�en�
bemiddeling�met�alle�betrokkenen�wordt�
de�hulpverlening�afgestemd�op�jouw�
persoonlijke�behoeften;

�- groepsgerichte�activiteiten�van�algeme-
ne,�informatieve�en�welzijnsbevorderen-
de�aard.�Thema’s�die�aan�bod�komen�zijn�
bijvoorbeeld�thuiszorg,�sociale�voorzie-
ningen,�hulpmiddelen�in�de�thuiszorg,�
valpreventie�en�rugklachten.

De�hulpverlening�van�het�RDC�is�volkomen�
gratis�en�voor�iedereen�toegankelijk.�De�
contactgegevens�vind�je�op�pagina�31�van�
deze�brochure.

Regionaal  
diensten centrum (RDC)

Het�RDC�van�LM�ondersteunt�zorgbehoeven-
den�om�zo�lang�mogelijk�thuis�verzorgd�te�
worden.

Je�kunt�bij�een�medewerker�van�het�RDC�
terecht�voor:
�- informatie�over�het�hulp-�en�dienstverle-

ningsaanbod:�gezins-�en�bejaardenhulp,�
poetsdienst,�thuisverpleging,�oppas-
dienst,�levering�van�warme�maaltijden�
aan�huis,�kinesitherapie,�dagopvang,�
rust-�en�herstelverblijven,�zorgverblijven,�
vervoer�met�vrijwilligers,�woningaanpas-
sing,�ergotherapie,�palliatieve�zorgen,�
enzovoort;

�- advies�over�hulpmiddelen�en�wonin-
gaanpassingen�die�de�verzorging�thuis�
kunnen�vergemakkelijken;

�- informatie�over�financiële�tussenkomsten�
van�het�VAPH,�het�RIZIV,�de�provincie�of�
de�gemeente;

�- ondersteuning�doorheen�de�verschillende�
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Liberale�Vereniging�van�Personen��
met�een�Handicap�vzw
De�Liberale�Vereniging�van�Personen�met�
een�Handicap�vzw�(LVPH�vzw)�is�de�gehan-
dicaptenvereniging�van�LM.�Ze�komt�op�voor�
de�belangen�van�personen�met�een�han-
dicap,�ongeacht�de�leeftijd�of�de�aard�van�
de�beperking.�Ze�streeft�naar�een�samen-
leving�waarin�personen�met�een�handicap�
als�volwaardige�burgers�hun�leven�kunnen�
uitbouwen�zoals�zij�dit�wensen.

Als�lid�van�LVPH�vzw:�
�- ontvang�je�vier�maal�per�jaar�het�leden-

blad�‘Onbegrensd’;
�- kun�je�bij�ons�terecht�met�vragen;
�- maak�je�gebruik�van�alle�diensten;
�- blijf�je�op�de�hoogte�van�publicaties.

Lidmaatschap�is�gratis.

02�542�86�25/89�-�lvph@lm.be
www.lvph-lm.be

LMverenigingen
vzw�Liever�Thuis�LM
De�vzw�Liever�Thuis�LM�is�de�mantelzorg-
vereniging�van�LM.�De�vereniging�is�er�voor�
mantelzorgers�en�hun�gebruikers.�Ze�biedt�
informatie�aan�over�mantelzorg,�thuiszorg,�
sociale�wetgeving,�gezondheid,�enzovoort.�
Daarnaast�verdedigt�de�vereniging�de�belan-
gen�van�haar�doelgroep�in�de�hoop�zo�een�
steentje�bij�te�dragen�tot�een�mantelzorg-
vriendelijke�samenleving.

Neem�contact�op�met�de�vereniging�
om�gratis�lid�te�worden.

02�542�87�09�-�lieverthuis@lm.be
www.lieverthuislm.be

! �De�vzw�Liever�Thuis�LM�stelt�een�aantal�
folders�en�brochures�ter�beschikking�
voor�mantelzorgers�en�zorgbehoeven-
den.�Deze�zijn�gratis�te�verkrijgen�bij�de�
vereniging.�Een�overzicht�van�het�aanbod�
vind�je�op�pagina�28�van�deze�brochure.

vz
w

Liever
Thuis

Liberale Vereniging van
Personen met een Handicap vzw
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Dienst verblijven  
voor invaliden

De�dienst�verblijven�voor�invaliden�kent�een�
tussenkomst�toe�aan�invaliden�en�minder-
validen�die�voldoen�aan�de�voorwaarden.

Rechtsbijstand
Als�lid�van�de�LM�kun�je�terecht�bij�je�
ziekenfonds�voor�rechtsbijstand�in�verband�
met�de�ziekteverzekering,�zoals�je�rechten�
en�plichten�als�patiënt,�een�medisch�on-
geval�of�een�medische�fout,�je�ziekenhuis-
factuur,�enzovoort.

Uitleendienst
Dankzij�de�uitleendienst�kun�je�medisch�
materiaal�ontlenen�dat�je�tijdelijk�nodig�
hebt�en�waarvan�de�aankoopprijs�te�hoog�
is,�zoals�bijvoorbeeld�krukken,�ziekenbed,�
alternatingmatras,�noodoproepsystemen,�
toiletartikelen,�vierwielrollator�en�serumhou-
ders.�Daarnaast�is�er�ook�de�mogelijkheid�
om�medisch�materiaal,�zoals�bijvoorbeeld�
incontinentiemateriaal,�aan�te�kopen.

Thuiszorg
Om�thuiszorg�mogelijk�te�maken�verleent�LM�
tegemoetkomingen�voor�heel�wat�diensten,�
zoals�bijvoorbeeld:
�- gezins-�en�bejaardenhulp;
�- dagopvang;
�- personenalarmtoestel�(PAS);
�- thuisoppas�voor�Alzheimerpatiënten;
�- zorgverblijf.

! �Het�aanbod�verschilt�van�ziekenfonds�
tot�ziekenfonds.�Neem�contact�op�met�je�
ziekenfonds�voor�meer�informatie.

Rustverblijf
Een�adempauze�kan�een�goede�invloed�
hebben�op�je�gezondheid.�Heb�je�zelf�een�
ernstige�aandoening�of�begeleid�je�iemand�
tijdens�een�herstelverblijf?�LM�komt�tussen�
in�de�kosten�van�een�rustverblijf�indien�je�
voldoet�aan�de�voorwaarden.

Herstelverblijf
De�dienst�herstelverblijf�heeft�tot�doel�bij�
te�dragen�in�de�kosten�verbonden�aan�
een�herstelverblijf�van�de�leden,�en�van�
de�personen�ten�laste,�die�een�heelkundi-
ge�ingreep�hebben�ondergaan�of�aan�een�
ernstige�aandoening�geleden�hebben�die�
gepaard�gaat�met�een�ziekenhuisopname.
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Alin vzw
Alin�vzw�staat�in�voor�de�begeleiding�van�
budgethouders.�Maar�ook�mensen�die�(nog)�
geen�persoonlijk�assistentie�budget�(PAB)�
hebben,�kunnen�bij�alin�terecht�met�al�hun�
vragen�rond�PAB.�Alin�vindt�het�belangrijk�
dat�elke�persoon�met�een�handicap�de�
vrijheid�heeft�om�eigen�ondersteunings-
mogelijkheden�te�kiezen.�De�vzw�zorgt�voor�
nuttige�informatie.�Naast�informeren�over�
PAB,�verdedigt�alin�ook�actief�de�belangen�
van�personen�met�een�handicap.

02�515�18�50�-�info@alin-vzw.be
www.alin-vzw.be

Ziekenvervoer
Heb�je�nood�aan�ziekenvervoer?�LM�verleent�
onder�bepaalde�voorwaarden�en�voor�
bepaalde�redenen�van�ziekenvervoer�een�
tegemoetkoming.�De�tegemoetkoming�is�
verschillend�al�naargelang�het�over�dringend�
of�niet-dringend�ziekenvervoer�gaat.
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Zelfzorg�voor�mantelzorgers
Het�is�belangrijk�dat�je�als�mantelzorger�
goed�voor�jezelf�zorgt.�Deze�brochure�geeft�
je�informatie�over�zelfzorg,�het�stellen�van�
grenzen,�assertiviteit�en�de�energiebalans.�
Er�worden�praktische�tips�gegeven�waarmee�
je�meteen�aan�de�slag�kunt.

Folders
Liever�Thuis�LM
Deze�kennismakingsfolder�geeft�je�een�over-
zicht�van�wat�de�vzw�Liever�Thuis�LM�doet�
en�waarvoor�je�bij�de�vereniging�terecht�
kunt.

Thuiszorg.�Naar�waar�moet�ik�bellen?
In�deze�folder�vind�je�de�contactgegevens�
van�alle�mantel-�en�thuiszorgondersteu-
nende�diensten�van�LM�die�nuttig�kunnen�
zijn.�Ook�een�aantal�bevriende�organisaties�
komen�aan�bod.

! �Je�kunt�deze�folders�en�brochures��GRATIS�
aanvragen�bij�de�vzw�Liever�Thuis�LM.�
Bel�naar�02�542�87�09�of�stuur�een�
mail�naar�lieverthuis@lm.be.�Je�kunt�de�
folders�ook�online�raadplegen�op�www.
lieverthuislm.be/brochures.htm.

Aanbod folders  
en brochures

De�vzw�Liever�Thuis�LM�heeft�een�aanbod�
aan�folders�en�brochures�die�mantelzorgers�
en�gebruikers�kunnen�helpen�om�hun�weg�
te�vinden�binnen�het�hulpverleningsaanbod.

Brochures
Dementie
De�brochure�dementie�bestaat�uit�een�
drieluik.�In�een�eerste�luik�krijg�je�algemene�
informatie�over�de�ziekte�en�wordt�een�ant-
woord�gegeven�op�vragen�zoals�‘wat�zijn�de�
symptomen�van�dementie?’�en�‘welke�ver-
schillende�vormen�bestaan�er?’.�Een�tweede�
luik�bevat�handvaten�en�tips�om�met�een�
persoon�met�dementie�om�te�gaan.�Het�
derde�luik�geeft�een�overzicht�van�diensten�
en�voorzieningen�waar�je�als�mantelzorger�
terecht�kunt�voor�ondersteuning�en�meer�
informatie.

Verpleegkundige�handelingen�door�mantel-
zorgers
In�deze�brochure�lees�je�welke�stappen�je�
als�mantelzorger�dient�te�nemen�om�een�
verpleegkundige�handeling�te�mogen�uit-
voeren.�Het�gaat�over�handelingen�zoals�in-
spuitingen�geven,�sondevoeding�toedienen,�
luchtwegen�aspireren�en�wonden�verzorgen.



29

M
an

te
lz

or
g

Wegwijs

www.lm.be

Verpleegkundige 
handelingen door 
mantelzorgers

vz
w

Liever
Thuis
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Zelfzorg voor  

mantelzorgers

www.lm.be

Zorg  
voor een ander 
begint bij  
jezelf!
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vzw Liever 

Thuis LM

Zorg je  
thuis voor iemand? 
Of voor iemand uit  
je omgeving?

Hulplijn
Voor hulp en informatie kun je niet alleen bij de 
vzw Liever Thuis LM terecht, maar ook bij de dienst 
maatschappelijk werk (DMW) en bij het regionaal 
dienstencentrum (RDC) van je ziekenfonds. Je krijgt 
er opvang en ondersteuning. Op de achterzijde van 
deze folder vind je alle contactgegevens terug.

Contacteer ons
Nationaal secretariaat
vzw Liever Thuis LM
Livornostraat 25 - 1050 Brussel
02 542 87 09 - lieverthuis@mut400.be
www.lieverthuislm.be

Regionale Contactpunten
Regionaal dienstencentrum 
Liberale Mutualiteit Provincie Antwerpen
Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen
03 203 76 49 - dienstencentrum@lmpa.be

Dienst Thuiszorg 
Liberale Mutualiteit van Brabant
Koninginneplein 51-52, 1030 Brussel
02 209 49 75 - thuiszorg@mut403.be
- RDC Tienen
 Minderbroedersstraat 30, 3300 Tienen
	016 82 27 10
- RDC Halle
 Vondel 23, 1500 Halle
	02 356 85 88

Regionaal dienstencentrum 
Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen
Revillpark 1, 8000 Brugge
050 45 01 00 - rdc@lmwvl.be

Regionaal dienstencentrum 
Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen
Brabantdam 109, 9000 Gent
09 269 70 32 - rdc@libmutov.be

Regionaal dienstencentrum ‘Horizon’ 
Liberale Mutualiteit Limburg
Geraetsstraat 20, 3500 Hasselt
011 29 10 00 - rdc.horizon@lml.be

Regionaal Dienstencentrum
Liberale Mutualiteit - Vlaams Gewest
Prieelstraat 22, 1730 Asse
02 454 06 78 - rdc417@lmvlg.be
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Thuiszorg

Naar waar 
moet ik bellen?

De dienst maatschappelijk 
werk

Zit je met een hulpvraag of wil je weten of de 
persoon voor wie je zorgt in aanmerking komt voor 
een vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering of 
een andere tussenkomst? Wil je informatie over een 
kortverblijf? Ben je zorgbehoevend en wens je na 
te gaan op welke tegemoetkomingen je recht hebt? 
Neem dan contact op met de dienst maatschappelijk 
werk van je ziekenfonds.

DMW Provincie Antwerpen
Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen
03 203 76 47/54 - dmw@lmpa.be 

DMW Brabant
Koninginneplein 51-52, 1030 Brussel
02 209 48 91 - socia@mut403.be

DMW West-Vlaanderen
Revillpark 1, 8000 Brugge
050 45 01 00 - dmw@lmwvl.be

DMW Oost-Vlaanderen
Brabantdam 109, 9000 Gent
09 235 72 85 - dmw@libmutov.be 

DMW Limburg
Geraetsstraat 20, 3500 Hasselt
011 29 10 00 - dmw@lml.be

DMW Vlaams Gewest
Prieelstraat 22, 1730 Asse
02 454 06 78 - dmw417@lmvlg.be 
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Solidariteit voor het Gezin vzw

Bij Solidariteit voor het Gezin vzw kun je terecht voor 
thuisverpleging, gezins- en bejaardenhulp, poetshulp 
(met dienstencheques), hulp bij vervoer door vrijwilli-
gers, nachtzorg, klusjeshulp en kinderopvang.

Sowel vzw: thuiszorg en thuisverpleging  
in de provincie Antwerpen

Bij Sowel vzw kun je terecht voor thuisverpleging, 
gezins- en bejaardenhulp, nachtzorg, poetshulp, klus-
jeshulp, vrijwilligerswerk, oppas voor zieke kinderen, 
kraamzorg, kinderoppas en hulp bij vervoer door 
vrijwilligers.

Aanvragen gebeuren via het regionaal diensten-
centrum/de dienst thuiszorg of de dienst maat-
schappelijk werk van de Liberale Mutualiteit.

Vlaamse zorgverzekering/
mantelzorgpremie

Ben je lid van de Liberale Mutualiteit en heb je een 
vraag in verband met de Vlaamse zorgverzekering? Dan 
kun je steeds terecht bij de Zorgkas van de Liberale 
Mutualiteiten. 

Liberale Mutualiteit Provincie Antwerpen 03 203 76 00
Liberale Mutualiteit van Brabant 02 209 48 11
Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen 050 45 01 00
Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen 09 235 72 98
Liberale Mutualiteit Limburg 011 29 10 20
Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest 02 452 90 10

157.174 FOLDER THUISZORG NAAR WAAR BELLEN.indd   2 20/08/15   13:36
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DMW�Oost-Vlaanderen
Brabantdam�109,�9000�Gent
09�235�72�85�-�dmw.ov@lm.be

DMW�Limburg
Geraetsstraat�20,�3500�Hasselt
011�29�10�00�-�dmw@lml.be

DMW�Vlaams�Gewest
Kalkoven�22,�1730�Asse
02�454�06�78�-�dmw417@lmvlg.be�

DMW LM
DMW�Provincie�Antwerpen
Lange�Nieuwstraat�109,�2000�Antwerpen
03�203�76�47/54�-�dmw@lmpa.be

DMW�Brabant
Koninginneplein�51-52,�1030�Brussel
02�209�48�91�-�socia@mut403.be

DMW�West-Vlaanderen
Revillpark�1,�8000�Brugge
050�45�01�00�-�dmw@lmwvl.be

Contactadressen
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RDC�West-Vlaanderen
Revillpark�1,�8000�Brugge
050�45�01�00�-�rdc@lmwvl.be

RDC�Oost-Vlaanderen
Brabantdam�109,�9000�Gent
09�269�70�32�–�rdc.ov@lm.be

RDC�Limburg
Geraetsstraat�20,�3500�Hasselt
011�29�10�00�-�rdc415@lm.be

RDC�Vlaams�Gewest
Kalkoven�22,�1730�Asse
02�454�06�78�-�rdc417@lmvlg.be

RDC en dienst  
thuiszorg LM

RDC�Antwerpen
Lange�Nieuwstraat�109,�2000�Antwerpen
03�203�76�49�-�dienstencentrum@lmpa.be

Dienst�Thuiszorg�Brabant
Koninginneplein�51-52,�1030�Brussel
02�209�49�75�-�thuiszorg@mut403.be
�- RDC�Tienen�

Minderbroedersstraat�30,�3300�Tienen�
016�82�27�10

�- RDC�Halle�
Vondel�23,�1500�Halle�
02�356�85�88
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Ontdek LM op  
www.lm.be

Deze folder is een uitgave van de vzw Liever Thuis LM.

Deze�brochure�is�een�uitgave�van�de�vzw�Liever�Thuis�LM.

Als�mantelzorger�of�zorgbehoevende�kun�je�bij�ons�terecht�met�je�verhaal.�Wij�bieden�een�
luisterend�oor�voor�al�je�zorgen�en�vragen.�Ook�voor�informatie,�raad�of�hulp�over�voorzie-
ningen�en�diensten�in�de�thuiszorg�en�in�de�welzijnssector�kun�je�steeds�bij�ons�terecht.

De�vereniging�organiseert�op�regelmatige�basis�infonamiddagen�en�andere�activiteiten�waar�
je�bepaalde�vaardigheden�kunt�leren�en�de�mogelijkheid�krijgt�om�personen�te�ontmoeten�
die�zich�in�dezelfde�situatie�bevinden.�Via�het�ledenblad�‘Liever�Thuis’�word�je�bovendien�
driemaandelijks�geïnformeerd�over�nuttige�diensten�en�onderwerpen�die�interessant�kunnen�
zijn�voor�personen�die�te�maken�krijgen�met�thuiszorg.

Tenslotte�komt�de�vzw�Liever�Thuis�LM�op�voor�de�belangen�van�mantelzorgers�en�zorg-
behoevenden.�De�vereniging�ijvert�bij�de�overheid�voor�een�goede�en�eerlijk�uitgebouwde�
dienstverlening.

Het�lidmaatschap�is�gratis.

Nationaal secretariaat
vzw�Liever�Thuis�LM
Livornostraat�25,�1050�Brussel
02�542�87�09�-�02�542�86�99�(fax)
lieverthuis@lm.be�-�www.lieverthuislm.be�


