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Adreswijziging of uitschrijven?
Gelieve bij verhuis of wanneer de post toekomt bij een
overleden lid contact op te nemen met het nationaal
secretariaat van de vereniging. Dit kan op het nummer
02 542 87 09 of via lieverthuis@lm.be. Wij danken je alvast voor
de moeite.
Wens je niet langer lid te zijn van de vereniging? Uitschrijven
kan via melding op het nummer 02 542 87 09. Je zal dan
geschrapt worden uit het ledenbestand en geen post meer
ontvangen van de vereniging.

Uitbetaling Vlaamse
zorgverzekering/mantelzorgpremie
Voor vragen over de uitbetaling van de Vlaamse zorgverzekering
kun je terecht op het nummer : 050 45 01 00. Gelieve te vragen
naar de Zorgkas.

Heel wat mensen zorgen thuis voor een naaste die vanwege
ouderdom, ziekte of handicap zorgbehoevend is. Ze doen dit
vanuit een wederzijdse betrokkenheid, op regelmatige basis en
buiten het kader van professionele hulpverlening. We noemen
deze mensen ‘mantelzorgers’.
Een thuiszorgsituatie is niet vanzelfsprekend en mantelzorgers
verdienen hierbij alle ondersteuning die zij nodig achten. Daarom
richtte de Liberale Mutualiteit de vzw Liever Thuis LM op, een
door de Vlaamse overheid erkende mantelzorgvereniging.
Als mantelzorgvereniging zet de vzw Liever Thuis LM zich in voor
de ondersteuning van zorgbehoevenden en hun mantelzorgers.
Bij de vereniging kun je de klok rond terecht voor een luisterend oor
en voor al je vragen over mantelzorg en thuiszorg. Via de website,
de brochures, de infosessies en de nieuwsbrief informeren we je
over een heleboel thema’s die met zorg te maken hebben.
Als lid van de vzw Liever Thuis LM ontvang je viermaal per jaar
het ledenblad ‘Liever Thuis’ in je brievenbus. Via het ledenblad
houden we je op de hoogte van allerhande onderwerpen,
tegemoetkomingen en regelgevingen die voor jou belangrijk
kunnen zijn.
Naast informatie verstrekken, komen we ook op voor de belangen
van onze leden. Mantelzorgers ervaren immers tal van knelpunten
in het zorglandschap. Daarom ijveren we bij de overheid voor
een goed uitgebouwde dienstverlening en hebben we regelmatig
overleg met verschillende organisaties uit de zorgsector.
Problemen en knelpunten worden aangekaart en besproken.
Ervaar je zelf een knelpunt of zit je met een vraag? Aarzel niet om
ons te contacteren, dan zoeken we samen een oplossing.
Wil je gratis lid worden van onze vereniging? Dit kan! Je kunt
je lidmaatschap eenvoudig aanvragen bij de vereniging, en dit
telefonisch, per mail of per brief.
Contact:
vzw Liever Thuis LM
Livornostraat 25
1050 Brussel
Tel.: 02 542 87 09
Fax: 02 542 86 99
Mail: lieverthuis@lm.be
Website: www.lieverthuislm.be
De vereniging is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar! Tijdens
de kantooruren (maandag - vrijdag: 8u00 - 12u00 en 13u00 16u00) kom je rechtstreeks terecht bij één van onze medewerkers.
Na de kantooruren staat een medewerker van de wachtdienst je
graag te woord.
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Regionaal dienstencentrum
LM West-Vlaanderen
Revillpark 1
8000 Brugge
Tel.: 050 45 01 00
Mail: rdc@lmwvl.be

Voorwoord

Voorwoord
Beste lezer,
Het Vlaamse beleid rond zorg en welzijn is in volle beweging. Vorig jaar
werd er gestart met de persoonsvolgende financiering, waardoor personen
met een handicap over een rugzakje met geld kunnen beschikken om zelf
hun verzorging in te kopen. Begin dit jaar werden de Vlaamse zorgkassen
bevoegd voor de uitbetaling van de tegemoetkoming ‘hulp aan bejaarden’
en er staan nog een aantal wijzigingen te gebeuren, onder andere met
betrekking tot mantelzorg. De medewerkers van de vzw Liever Thuis LM en
de liberale partnerorganisaties volgen deze veranderingen voor jou op. We
zullen jou via dit ledenblad en onze website hierover tijdig informeren.
Op 3 oktober 2016 organiseerde de Liberale Vereniging van Personen
met een Handicap vzw (LVPH) een studiedag over de persoonsvolgende
financiering. Naar aanleiding hiervan organiseerde de vereniging ook een
enquête. Uit de resultaten kunnen we concluderen dat, wanneer de Vlaming
zorgbehoevend wordt, hij of zij het liefst thuis wil verzorgd worden door zijn
of haar partner. Als de zorgnood toeneemt, is hij of zij bereid extra hulp in te
schakelen van een dienst (bijvoorbeeld thuisverpleging) of een voorziening
(bijvoorbeeld een dagverzorgingscentrum). Hij of zij doet liever geen beroep
op hulp van de kinderen, andere familieleden, vrienden of buren en dit om
niemand tot last te zijn. Deze vaststelling staat in schril contrast tot het
toekomstbeeld rond zorg dat de overheid voor ogen heeft, waarbij men
ervoor pleit dat de directe omgeving van de zorgbehoevende persoon zoveel
mogelijk zorgtaken opneemt. De vzw Liever Thuis LM zal er daarom bij de
overheid voor pleiten om blijvend in te zetten op de ondersteuning van de
mantelzorgers en een verdere uitbouw van de professionele zorgverlening.
Veel leesplezier!
Roni De Waele - Voorzitter

Resultaten tevredenheidsmeting 2016
In het najaar van 2016 organiseerde de vzw Liever Thuis LM een tevredenheidsmeting. Wij danken hierbij nogmaals iedereen die hieraan
heeft deelgenomen. Hieronder vind je de belangrijkste resultaten:
• Meer dan de helft van de mantelzorgers (55 %) zorgt voor zijn of haar partner, 20 % voor één of beide ouders, 9 % voor een kind met een
extra zorgnood. De overige 16 % zorgt voor een ander familielid, een buur of een vriend.
• 74 % van de mantelzorgers zorgt dagelijks voor één of meerdere zorgbehoevende personen.
• 24 % van de mantelzorgers ervaart moeilijkheden in de zorgsituatie. De praktische organisatie van de zorg wordt als de grootste
moeilijkheid ervaren (33 %), gevolgd door het constant aanwezig en alert dienen te zijn (15 %) en het gebrek aan tijd voor zichzelf (14 %).
• Een grote meerderheid van de personen wil geïnformeerd worden via het ledenblad (38 %) en brochures (31 %). Er is minder interesse
voor infosessies (2 %) en 68 % maakt geen gebruik van het internet.
• Algemeen beschouwd wordt de werking van onze vereniging positief tot heel positief beoordeeld. We staan zeker open voor suggesties
die de werking verder kunnen verbeteren.
• Amper 43 % geeft aan voldoende op de hoogte te zijn van de acties/activiteiten die de vzw Liever Thuis LM doet in het kader van de
belangenbehartiging van haar leden. Dit is één van de werkpunten die we meenemen voor de komende jaren.

De deelnemers konden een prijs winnen met het invullen van de tevredenheidsmeting.
De namen van de winnaars vind je op de laatste pagina.
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In de kijker

Digitaal netwerk
kortverblijf
De winter loopt stilaan op zijn laatste
benen. Sommige personen maken nu al
vakantieplannen of hebben hun verlofperiode
reeds vastgelegd. Voor mantelzorgers is het
niet zo vanzelfsprekend om er enkele dagen
tussenuit te kunnen. In het beste geval kun
je samen met de persoon voor wie je zorgt op
vakantie gaan. In bepaalde situaties is dat
echter niet meer mogelijk. Of misschien wil
je wel enkele dagen wat tijd voor jezelf. Als je
zorgt voor een zorgbehoevende oudere, kan een
centrum voor kortverblijf een oplossing bieden.
De 5 Vlaamse provincies hebben een website
ontwikkeld waarop het mogelijk is een kamer
te reserveren, namelijk op www.kortverblijven.
be. De meeste centra voor kortverblijf zijn
aangesloten op deze website.

Wat is een centrum voor kortverblijf
(CVK)?
Een centrum voor kortverblijf biedt tijdelijke opvang en
verzorging aan zorgbehoevende 65-plussers. De oudere verblijft
er dag en nacht of alleen ’s nachts.
Zo’n centrum is steeds verbonden met een woonzorgcentrum
(vroeger rusthuis genoemd) en soms aan een centrum voor
herstelverblijf. Je vindt er dan ook dezelfde diensten: verblijf,
hygiënische en verpleegkundige verzorging, activering
en revalidatie, animatie en ontspanningsactiviteiten,
psychosociale ondersteuning en sociale contacten met de
andere bewoners.

Hoe lang kan iemand opgenomen
worden in kortverblijf?
Een zorgbehoevende oudere kan voor maximum 60
opeenvolgende dagen, met een maximum 90 dagen per jaar
(van 1 januari tot en met 31 december) opgenomen worden
in een centrum voor kortverblijf. Het is de bedoeling dat de
zorgbehoevende persoon na het verblijf terugkeert naar zijn of
haar thuissituatie.
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Hoe kun je op www.kortverblijven.be een
centrum voor kortverblijf zoeken?
Er zijn verschillende zoekmogelijkheden:
A. Je zoekt een centrum voor kortverblijf op een bepaalde
locatie
Je kunt een centrum voor kortverblijf vinden door de
naam van de gemeente waarin je een centrum zoekt in
te typen in het vakje ‘Waar’. Als er in die gemeente geen
centrum voor kortverblijf is, dan worden de centra uit de
omliggende gemeenten weergegeven in de zoekresultaten.
Als je op ‘meer’ klikt bij de zoekresultaten, vind je de
contactgegevens van de centra en de planning van de
kamers.
Je kunt het zoekgebied uitbreiden door onderaan de lijst van
resultaten te klikken op ‘Toon extra centra in de buurt’.
B. Je zoekt een vrije kamer kortverblijf op een bepaalde locatie
voor een bepaalde periode
Naast de locatie kun je ook de begin- en einddatum ingeven
van de periode waarvoor je een kamer zoekt. Dit doe je door
via de pijltjes in de vakjes ‘van’ en ‘tot en met’ de datum te
selecteren in de kalender.
In de zoekresultaten vind je een lijst van centra in de
gekozen gemeente die een beschikbare kamer hebben voor
de gevraagde periode (met marge van 2 dagen voor en 2
dagen na de door jou gekozen periode). Door te klikken
op ‘meer’ kun je informatie opvragen over het centrum, de
beschikbare kamers en een zicht krijgen op de planning van
het centrum.

Als je een beschikbare vrije kamer hebt gevonden, kun je via
de website een aanvraag doen voor de kamer in het gekozen
centrum voor een bepaalde periode.
Een kamer aanvragen kan op twee manieren:
1. Via het tabblad ‘beschikbaarheid’: klik op aanvragen.
2. Via het tabblad ‘planning’: klik op de begindatum en
vervolgens op de einddatum. De gekozen periode verkleurt.
Klik vervolgens op aanvragen.
Dan kom je terecht op het aanvraagformulier. Stapsgewijs wordt
informatie gevraagd om de aanvraag te kunnen behandelen. Let
op: Het gaat hier om een aanvraag en niet om een definitieve
reservatie. Binnen de 5 werkdagen laat het centrum voor
kortverblijf weten of jouw aanvraag omgezet werd in een
definitieve reservatie of niet.
Een gouden raad: Wacht niet tot het laatste moment om een
kamer voor kortverblijf te zoeken en te reserveren.

Wat als je geen vrije kamer kunt vinden
in jouw gemeente of de omliggende
gemeenten?
Dit kan meerdere oorzaken hebben. Ofwel woon je in een buurt
waarin er zich geen centrum voor kortverblijf bevindt, ofwel zijn
alle kamers reeds volzet in de door jou gewenste periode. Zoals
eerder aangegeven, hebben niet alle centra voor kortverblijven
ingetekend om te verschijnen op www.kortverblijven.be. Het
is zeker nuttig om ook eens een kijkje te nemen op www.
desocialekaart.be. Daar vind je alle centra voor kortverblijf
terug. Je kunt met deze website echter geen kamer reserveren.
Wil je dit wel doen, neem dan telefonisch of via mail contact op
met het gewenste centrum.

En Brussel?
Zoek je een centrum voor kortverblijf in Brussel, doe dit dan
best via www.zorgzoeker.be. Op deze website vind je alle
centra voor kortverblijf terug in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en de omgeving. Om een kamer te reserveren, dien je te
telefoneren of te mailen naar het gewenste centrum.

Wat als je niet beschikt over een
internetaansluiting of niet kunt werken
met het internet?
Ga dan zeker eens langs bij de dienst maatschappelijk werk
van je ziekenfonds. De maatschappelijk assistenten helpen je
graag verder met je aanvraag voor een kamer in een centrum
voor kortverblijf. Zij kunnen je bovendien informeren over het
zorgaanbod in je buurt en over de voordelen waar jij of de
persoon voor wie je zorgt recht op hebben.

Op 3 oktober 2016 organiseerde onze
partnerorganisatie LVPH vzw (Liberale
Vereniging van Personen met een
Handicap) een succesvolle studiedag over
de persoonsvolgende financiering binnen
de sector ‘personen met een handicap’. De
persoonsvolgende financiering is beter bekend
als het rugzakje met geld waarmee personen
met een handicap zelf hun verzorging en
begeleiding kunnen inkopen.
Uit de boeiende lezingen en de aan de studiedag gekoppelde
enquête onthouden we volgende zaken:
• De persoonsvolgende financiering maakt dat voorzieningen
en diensten voor personen met een handicap in de toekomst
meer op maat van de zorgvrager zullen moeten werken.
• Het nieuwe systeem van prioritering met 3 categorieën binnen
de sector ‘personen met een handicap’ biedt op termijn
iedereen de kans op een budget, wat vroeger niet het geval
was voor degenen met de laagste ondersteuningsnoden.
• Het persoonsvolgend budget kan ook in een
woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf, een
herstelverblijf en een centrum voor dagverzorging gebruikt
worden, al zijn er wel beperkingen.
• Met het persoonsvolgend budget kunnen personen met
een handicap ook hun mantelzorger(s) vergoeden. Dit
kan door bijvoorbeeld een contract af te sluiten met een
vrijwilligersorganisatie in de zorgsector. De mantelzorgers
dienen dan wel erkend te worden als vrijwilliger, wat echter
voor verwarring kan zorgen aangezien er een duidelijk verschil
is tussen de rol van mantelzorger en die van (zorg)vrijwilliger.
• Zorg voor een persoon met een handicap is geen of-ofverhaal, maar een en-en-verhaal. Mantelzorgers kunnen
de plaats van professionele zorgverleners niet innemen en
professionele zorgverleners mogen de waardevolle taak van
mantelzorgers niet overnemen. Ze ondersteunen en vullen
elkaar aan in de zorgsituatie.
• De Vlaamse zorgverzekering is slecht gekend. Slechts 34 %
van de ondervraagden weet exact waarvoor deze vergoeding
dient. Bij 70-plussers, de groep die er het vaakst recht op
heeft, is dit amper 27 %. Later dit jaar zullen we in Liever
Thuis extra aandacht besteden aan dit onderwerp.

In de kijker

Hoe kun je via www.kortverblijven.
be een aanvraag indienen voor een
reservatie van een vrije kamer?

Terugblik studiedag
‘Persoonsvolgende
financiering’

Nieuws uit je streek

WESTVLAANDEREN

Regionaal Dienstencentrum

Financiële en sociale voordelen
Er zijn tal van financiële en sociale voordelen.
Dit kan ervoor zorgen dat je je rechten misloopt.
Om dit te vermijden, zetten wij de meest
voorkomende voordelen voor jou op een rij.

De Vlaamse zorgverzekering
Ben je zwaar zorgbehoevend en woon je thuis of in een
serviceflat? Krijg je hulp van familie of vrienden? Dan heb
je misschien recht op een tegemoetkoming van de Vlaamse
zorgverzekering, namelijk de mantel- en thuiszorgpremie. Het
gaat om een maandelijkse premie van 130 euro die kan helpen
om je niet-medische kosten op te vangen.
Wanneer je een aanvraag indient, zal een maatschappelijk
assistent van je ziekenfonds contact opnemen om
een huisbezoek te plannen. Tijdens dit bezoek zal de
maatschappelijk assistent aan de hand van een aantal
vragen nagaan of je in aanmerking komt voor een mantel- en
thuiszorgpremie. De vragen handelen bijvoorbeeld over je
persoonlijke hygiëne. Indien je een score van 35 punten of meer
behaalt, kun je deze premie ontvangen.

De tegemoetkoming ‘hulp aan
bejaarden’ (THAB)
Heb je een beperking en ben je 65 jaar of ouder, dan heb je
misschien recht op de tegemoetkoming ‘hulp aan bejaarden’
(THAB). Deze tegemoetkoming kun je ontvangen wanneer je
door een beperking moeilijkheden hebt bij het uitvoeren van
dagelijkse handelingen, zoals bijvoorbeeld het klaarmaken
van eten, je verplaatsen, de persoonlijke hygiëne, enzovoort.
Je zelfredzaamheid wordt getest aan de hand van een medisch
onderzoek bij een arts van de FOD sociale zekerheid of op basis
van je medisch dossier.
Je kunt deze tegemoetkoming ontvangen wanneer je:
• 65 jaar of ouder bent;
• de Belgische nationaliteit hebt;

De inkomensvervangende
tegemoetkoming of
integratietegemoetkoming
Heb je een beperking en ben je tussen 21 en 65 jaar
oud? Dan heb je misschien recht op één van deze twee
tegemoetkomingen.
De inkomensvervangende tegemoetkoming
Deze tegemoetkoming is een uitkering die je kunt ontvangen
wanneer je door een handicap moeilijkheden hebt met werken
en maar een derde van het normale loon verdient.
De integratietegemoetkoming
Dit is een uitkering die je kunt ontvangen wanneer je door een
handicap een verminderde zelfredzaamheid hebt. Je dient door
je beperking moeilijkheden te ondervinden bij het uitvoeren
van dagelijkse taken, zoals bijvoorbeeld het klaarmaken van
maaltijden, de persoonlijke hygiëne, enzovoort.
Na het indienen van je aanvraagformulieren word je uitgenodigd
door de aangestelde arts van de FOD sociale zekerheid. Deze
zal nagaan of je recht hebt op de tegemoetkoming en in welke
categorie van zorgbehoevendheid je je bevindt. Het bedrag
van de tegemoetkoming hangt af van de categorie waartoe je
behoort en het gezinsinkomen.

De parkeerkaart
Ben je officieel erkend als persoon met een handicap en ben je
door je beperking moeilijk te been? Dan heb je misschien recht
op de parkeerkaart. Deze kaart kan zowel gebruikt worden voor
kinderen als voor volwassenen. Je kunt de parkeerkaart gebruiken
als rechthebbende chauffeur en als rechthebbende passagier.
De parkeerkaart brengt een aantal voordelen met zich mee.
Zo kun je parkeren op parkeerplaatsen voor personen met een
handicap en kun je ongelimiteerd parkeren in de blauwe zones.
In een aantal gemeentes kun je zelfs gratis parkeren wanneer
je een parkeerkaart hebt. Dit is verschillend van gemeente tot
gemeente en wordt best vooraf nagevraagd.

• in België woont;
• voldoet aan de inkomensvoorwaarde;
• minstens zeven punten scoort bij de evaluatie van je
zelfredzaamheid.
De grootte van je tegemoetkoming hangt af van je inkomen en
de categorie van zorgbehoevendheid waartoe je behoort. Elke
categorie heeft een maximumbedrag.
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Wil je een parkeerkaart, dan dien je aan een aantal
voorwaarden te voldoen:
• je hebt een blijvende invaliditeit (50 %) aan je benen of je
hebt een volledige verlamming;
• je scoort minstens 2 punten op het onderdeel ‘verplaatsing’
bij het medisch onderzoek dat uitgevoerd wordt door een arts
van de FOD sociale zekerheid.

jouw gids in de thuiszorg

Voor meer informatie neem je contact op
met de dienst maatschappelijk werk van
de Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen.
Telefonisch op het nummer 050 45 01 00 of
via mail: dmw@lmwvl.be.

Infosessie

‘Relaties en seksualiteit op
latere leeftijd’
Vief Blankenberge Onbegrensd,
de vzw Liever Thuis LM en het
regionaal dienstencentrum van
de Liberale Mutualiteit WestVlaanderen organiseren een
boeiende gratis infonamiddag over relaties en seksualiteit op
latere leeftijd.
De 50-plussers van vandaag zijn een diverse groep van
midlifers, babyboomers, medioren, senioren en ouderen. Ze
zijn opgegroeid in een andere tijdsgeest, met andere waarden
en normen rond seksualiteit en intimiteit. Waarover hebben we
het als we praten over seks en intimiteit bij 50-plussers?
Tijdens deze voordracht schetst Els Messelis, master
maatschappelijk werk en gerontologie, de psychoseksuele
veranderingen bij mannen en vrouwen. Over de andropauze
en de menopauze stelt ze zich vragen als: Is de middenleeftijd
een afscheidsperiode van de driften? Is de menopauze een
nachtmerrie of een rijpingsgebeuren? Is de andropauze een
verwelking van het liefdespenseel? Of is seks als wijn, beter
met de jaren?
Wanneer?
Waar?
Meer info?

Konteverkiert!
De Valse Teefjes

Vief West-Vlaanderen
nodigt je uit om te
gaan luisteren naar
‘madammen met veel
noten op hun zang’.

Nieuws uit je streek

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je reeds een dossier
bij de FOD sociale zekerheid? Dan kun je een parkeerkaart
aanvragen via het contactformulier op de website van de FOD.
Wanneer je nog niet officieel erkend bent als persoon met
een handicap zal een arts van de FOD je uitnodigen voor een
medisch onderzoek. Bij goedkeuring krijg je een attest dat je
verder op weg helpt.

WESTVLAANDEREN

Een cabareteske vrouwenzanggroep van ruim twintig
flamboyante madammen. Ze brengen ludieke meerstemmige
liedjes en worden daarbij begeleid door drie ijzersterke
muzikantes op tuba, accordeon en viool. De Valse Teefjes
werpen zich op pop en rock, schlager en opera, soul, blues
en jazz, strijdlied, aria, varia et cetera.
De songs zijn een mix van de muzikale herkenbaarheid van
covers en de eigenzinnigheid van zelfgeschreven teksten in
diverse Vlaamse dialecten. Van het Gents via het Aalsters
over het Brugs en Brussels, zingen zij zich een weg naar het
Oostends en het Kempisch. Ze bezingen de kleine en grote
dingen uit het leven van alledag, met een (zelf)relativerende
knipoog en hier en daar een hoek af. Het resultaat is een
repertoire vol charme en variatie: bruisend, ontroerend,
meeslepend, ondeugend en bovenal grappig.
Als rolstoelgebruiker kan je ook aan deze activiteit
deelnemen. Gelieve dit wel te melden als je je inschrijft.

Wanneer? maandag 24 april 2017 om 14u00
Waar?
Cultuurcentrum ‘De Spil’,
Hippoliet Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare
Prijs:
15 euro
Inschrijven via 056 25 72 61 of info.west@vief.be
en betalen bij voorkeur vóór dinsdag 4 april 2017
op het rekeningnummer BE25 3800 8087 9782
met mededeling: 240417 + het aantal personen

donderdag 18 mei 2017 om 14u00
Zaal ‘De Perse’,
Van Maerlantstraat 21, 8370 Blankenberge
Vief Blankenberge Onbegrensd
Tel.: 050 41 38 48 of 0475 59 47 32
Mail: boydens.pauwels@skynet.be
Website: www.viefwest.be/
BlankenbergeOnbegrensd
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Weetjes

Weetjes
6de week van de valpreventie:
Blijf in beweging, doe het veilig!
Van 24 tot en met 30 april vindt de week van de valpreventie
plaats. Dit jaar ligt de focus op veilig bewegen. Met de slogan
‘Blijf in beweging, doe het veilig’ willen de organisatoren (het
Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen, het
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie
en de Logo’s) de boodschap meegeven dat het belangrijk is
om te bewegen en dit op een veilige manier. Dat wil zeggen:
met aandacht voor de verschillende valrisico’s, zoals voeten en
schoeisel, zicht, medicatie, duizeligheid of gedrag en veiligheid
in huis. De week van de valpreventie richt zich tot iedereen, maar
vooral tot 65-plussers. Ook je ziekenfonds kan tijdens die week
een activiteit of actie organiseren om vallen te voorkomen.

Vlaams zorgkrediet voor ambtenaren
Sinds september 2016 vervangt het Vlaams zorgkrediet andere
stelsels van loopbaanonderbreking voor personeel van de
openbare sector. Je kunt zorgkrediet opnemen om te zorgen voor
kinderen jonger dan 12 jaar, kinderen met een handicap of een
zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad (partner, kind,
ouders, broer of zus). Het is ook mogelijk voor palliatieve zorg en
voor het volgen van een opleiding. Het zorgkrediet kan gedurende
18 maanden voltijds worden opgenomen, gedurende 36 maanden
halftijds of gedurende 90 maanden aan 1/5de.
Voor arbeiders, bedienden en zelfstandigen gelden er andere
regelingen om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken om te
zorgen voor een zorgbehoevende persoon. De mogelijkheden
staan beschreven in onze brochure ‘Mantelzorg. Zorgen verlenen,
hulp krijgen’, die je kunt downloaden op onze website
www.lieverthuislm.be. Je kunt de brochure ook aanvragen op de
hoofdzetel van de vereniging (02 542 87 09 of lieverthuis@lm.be).

Nieuwe aanvraagprocedure voor
tegemoetkoming of parkeerkaart voor
personen met een handicap
Sinds 1 juli 2016 veranderde de Directie-generaal Personen met
een Handicap (FOD Sociale Zekerheid) haar aanvraagprocedure.
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De ingewikkelde papieren aanvraag voor een tegemoetkoming of
parkeerkaart werd vervangen door een kortere online vragenlijst.
Nu kun je zelf (of met hulp van een familielid of kennis) je
aanvraag indienen door met je elektronische identiteitskaart in
te loggen op www.myhandicap.belgium.be en daar de online
vragenlijst in te vullen. Je geeft de naam van je behandelende
arts op. Zo kan de Directie-generaal Personen met een Handicap
rechtstreeks bij hem of haar de nodige medische informatie
opvragen. Maak een afspraak bij je arts als hij of zij geen recente
informatie over je medische situatie heeft.
Lukt het niet om de elektronische aanvraag alleen te doen, dan
kan je steeds terecht bij de dienst maatschappelijk werk van
je ziekenfonds. Vergeet dan zeker niet je identiteitskaart, je
bankrekeningnummer en de naam van je behandelend arts mee
te brengen.
Zodra de vragenlijst is ingevuld, wordt die elektronisch verstuurd
naar de Directie-generaal Personen met een Handicap. Daar
starten ze onmiddellijk met het behandelen van je aanvraag.
De nieuwe werkwijze zorgt voor een snellere, eenvoudigere en
persoonlijkere manier van de behandeling van je aanvraag.

Te weinig rusthuisbedden in
Vlaanderen
Volgens een studie van VUB-professor gerontologie
Christel Geerts zijn er in Vlaanderen op dit ogenblik 22.000
rusthuisbedden minder dan de overheid zelf nodig acht. Dat zorgt
voor lange wachtlijsten. Wie niet zwaar zorgbehoevend is, kan
niet meer in een woonzorgcentrum terecht en ook tienduizenden
zwaar zorgbehoevende ouderen vinden nergens plaats, hetgeen
leidt tot extra druk en zorgen voor hun mantelzorgers.
De Liberale Mutualiteiten en de vzw Liever Thuis LM zijn
van oordeel dat een verblijf in een woonzorgcentrum kan
voorkomen of uitgesteld worden door de nodige ondersteunende
maatregelen te voorzien om mensen zo lang mogelijk thuis te
laten wonen, zoals thuisverpleging, gezins- en bejaardenhulp,
levering van warme maaltijden aan huis, … Als ouderen
uiteindelijk beslissen om naar een woonzorgcentrum te gaan,
dienen ze de garantie te hebben dat ze er binnen een redelijke
termijn, op een behoorlijke afstand en tegen een aanvaardbare
prijs terecht kunnen. We zullen dit standpunt opnemen in onze
knelpuntennota die wij binnenkort overmaken aan de overheid.

Winnaars tevredenheidsmeting
vzw Liever Thuis LM
Hoofdprijs:
een verblijf in volpension
(1 overnachting) in hotel
Liberty te Blankenberge
voor 2 personen:
• Geert Meirlaen uit Gent
Boekenbon
ter waarde van € 25:
• Philippe Strauwen
uit Sint-Truiden
• Ilse Coppens
uit Affligem

Boekenbon
ter waarde van € 15:
• François Claes uit Aartselaar
• Nina Kinnaert uit Tienen
• Christelle Vanmaercke
uit Poperinge

