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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 : 02 452 90 10. 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 Vlaams Gewest
Kalkoven 22
1730 Asse
Tel.: 02 454 06 78
Mail: rdc417@lmvlg.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

VLAAMS
GEWEST

Regionaal Dienstencentrum

De rol van je dienst
maatschappelijk werk
bij de aanvraag voor het
persoonsvolgend budget

Sinds 1 april 2016 kunnen personen,
vanaf de leeftijd van 17 jaar, een aanvraag
indienen voor een persoonsvolgend budget
(PVB). Het PVB vormt het tweede luik
binnen het nieuwe financieringssysteem
voor personen met een handicap, de
persoonsvolgende financiering (PVF). Het
basisondersteuningsbudget (BOB) vormt
het eerste luik van dit systeem.
Het PVB is een bedrag dat je per jaar
ontvangt en waarmee je zorg en ondersteuning kan inkopen. Die zorg en ondersteuning kan je inkopen binnen het eigen
netwerk, bij vrijwilligers, persoonlijke
assistenten, professionele zorgverleners en
bij zorgaanbieders die erkend zijn door het
Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH).
Om een PVB aan te vragen, dien je twee
stappen te doorlopen:
• stap 1: een ondersteuningsplan
invullen en indienen;
• stap 2: een multidisciplinair verslag
laten opmaken.

Ondersteuningsplan PVB
Als eerste stap in de aanvraagprocedure
vul je het ondersteuningsplan PVB
in. Je kunt ervoor kiezen om het
ondersteuningsplan zelf op te maken of
hulp te vragen aan mensen uit je omgeving.
Daarnaast kun je je laten bijstaan door
de dienst maatschappelijk werk (DMW)
van je ziekenfonds. De maatschappelijk
assistent(e) van de DMW gaat met jou
na welke taken je zelf kan opnemen en
waar je problemen mee ondervindt. Voor
meer informatie over de opmaak van het
ondersteuningsplan kun je terecht bij de
DMW van je ziekenfonds.

Multidisciplinair verslag
Als tweede stap in de aanvraagprocedure
laat je een multidisciplinair verslag (MDV)
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opmaken door een multidisciplinair team
(MDT). Je maakt dit verslag binnen de
5 maanden na de goedkeuring van het
ondersteuningsplan over aan het VAPH. In
het multidisciplinair verslag beschrijft het
multidisciplinair team op een objectieve
wijze je ondersteuningsnood.
In sommige gevallen meet het MDT
je zorgzwaarte aan de hand van het
zorgzwaarte-instrument (ZZI). Dit
instrument bestaat uit een gesprek
waarin vragen worden gesteld over je
mogelijkheden op alle aspecten van het
dagelijks leven. Het MDT stelt op basis
daarvan een budgetcategorie voor. Naast
de inschaling van de ondersteuningsnood
vult het MDT ook een checklist prioritering
in. Op basis van die checklist wordt
beslist over de prioriteitengroep waarin
je terechtkomt. Het multidisciplinair
team bezorgt het multidisciplinair verslag
aan het VAPH. Aan de hand van deze
ingediende documenten beoordeelt het
VAPH uiteindelijk je aanvraag voor een
persoonsvolgend budget.

RDC-vorm
Praatcafé Dementie
regio Aalst
Het Praatcafé Dementie is een
tweemaandelijkse bijeenkomst voor
familieleden en vrienden van personen
met dementie, waarbij het RDC van de
Liberale Mutualiteit – Vlaams Gewest
een trouwe medeorganisator is. Door
de ongedwongen sfeer in het café wordt
tevens de mogelijkheid gecreëerd om
ervaringen uit te wisselen en contacten te
leggen met andere mantelzorgers.
Gewoon luisteren kan uiteraard ook.
De toegang is gratis; vooraf inschrijven is
niet nodig.

Thema’s in 2017:
•

Pijnbeleving bij personen met
dementie
Spreker: Prof. Dr. Nele Van Den
Noortgate
Wanneer?
donderdag 16 maart 2017
van 19u30 tot 21u30
Waar?
Ontmoetingshuis ‘De Brug’ (cafetaria)
Hertshage 11, 9300 Aalst

•

De weg naar hulp samen uitgestippeld
Spreker: Stuurgroep Praatcafé
Dementie Aalst
Wanneer?
donderdag 18 maart 2017
van 19u30 tot 21u30
Waar?
Ontmoetingshuis ‘De Brug’ (cafetaria)
Hertshage 11, 9300 Aalst

•

Filmvoorstelling ‘Alive Inside’
Filmavond met nabespreking door
Annemie Van Neck
Wanneer?
donderdag 21 september 2017
van 19u30 tot 21u30
Waar?
Ontmoetingshuis ‘De Brug’ (cafetaria)
Hertshage 11, 9300 Aalst

Voor de opmaak van het MDV kun je terecht
bij de dienst maatschappelijk werk van je
ziekenfonds.

Contactgegevens
Regio Asse
Kalkoven 22, 1730 Asse
Tel.: 02 454 06 78
Mail: dmw417@lm.be

Regio Aalst
Capucienenlaan 93 E, 9300 Aalst
Tel.: 053 21 58 16
Mail: dmw417@lm.be

Regio Herzele
Kerkstraat 2, 9550 Herzele
Tel.: 053 62 37 42
Mail: dmw417@lm.be

jouw gids in de thuiszorg

Wanneer?

dinsdag 14 maart 2017
van 14u30 tot 16u30
Waar?
Lokaal dienstencentrum
‘De Toekomst’
Sint-Kamielstraat 85
9300 Aalst
Interesse? Schrijf je in via het regionaal
dienstencentrum van de
Liberale Mutualiteit – Vlaams
Gewest: 053 21 58 16 of via
steven.debaerdemaeker@lm.be

Relaxatietechnieken

•

Tot slot een avond genot:
Verwenmoment voor de mantelzorger
Wanneer?
donderdag 16 november 2017
van 19u30 tot 21u30
Waar?
Ontmoetingshuis ‘De Brug’ (cafetaria)
Hertshage 11, 9300 Aalst

Vroegtijdige
zorgplanning
Elk jaar komen heel wat mensen in een
situatie terecht waarin ze niet meer
in staat zijn om zelf beslissingen te
nemen over hun persoonlijke zorg en de
medische behandelingen die ze willen of
niet meer willen. In jouw familie kan dit
ook voorvallen.
Vroegtijdige zorgplanning biedt je de
mogelijkheid om je familie en zorgverleners duidelijk te maken welke zorgen
je wenst wanneer je zelf niet meer in
staat bent beslissingen te nemen. In een
communicatieproces met je familie of
naasten en een arts worden je waarden,
wensen en voorkeuren over toekomstige
zorg besproken.

Iedereen kent wel dat onbehaaglijk gevoel
dat alles te snel gaat of te snel moet
gebeuren, waardoor er stress ontstaat.
Relaxatietechnieken hebben als doel om
zowel het lichaam als de geest tot rust te
brengen en je op die manier te verlossen
van je stressklachten.
We bieden je een boeiende, gratis
infosessie aan waarin een aantal
relaxatietechnieken worden aangeleerd.
Oefeningen worden uitgevoerd, zowel
individueel als in groepsverband.
Ze zijn gericht op de ontlasting van je
nek, rug en schouders. Daarnaast zullen
een aantal technieken worden aangeleerd
om vermoeidheid minder kans te geven
en ter bevordering van de algehele
vitaliteit.
Deze infosessie is een echte aanrader
voor personen met rug- en/of
nekproblemen.
Als begeleider verwelkomen we
Rony Haak, relaxatietherapeut bij
Gezondheidspraktijk Adamas.

Wanneer?

dinsdag 28 maart 2017
van 13u30 tot 15u30
Waar?
LMVLG-kantoor Asse
Kalkoven 22
1730 Asse
Interesse? Schrijf je in via het regionaal
dienstencentrum van de
Liberale Mutualiteit – Vlaams
Gewest: 053 21 58 16 of via
steven.debaerdemaeker@lm.be

Nieuws uit je streek

mingen

VLAAMS
GEWEST

Gezonde voeding voor
senioren
Heel wat senioren eten te eenzijdig, vooral
alleenstaanden. Op die manier ontstaan
er tekorten en ga je verzwakken en te
weinig weerstand krijgen. Ondervoeding
komt dus ook hier in het rijke westen méér
voor dan je denkt!
In deze gratis vorming wordt nagegaan
wat gezonde voeding is. Er worden heel
wat tips gegeven voor een gevarieerd en
gezond eetpatroon.
Wanneer en waar?
• dinsdag 18 april 2017
van 14u00 tot 16u00 in het Lokaal
Dienstencentrum ‘De Toekomst’
Sint-Kamielstraat 85, 9300 Aalst
• dinsdag 20 juni 2017
van 14u00 tot 16u00 in het
LMVLG-kantoor Asse, Kalkoven 22,
1730 Asse
Interesse?
Schrijf je in via het regionaal
dienstencentrum van de Liberale
Mutualiteit – Vlaams Gewest:
053 21 58 16 of via
steven.debaerdemaeker@lm.be

Hoe dit allemaal in zijn werk gaat en
welke mogelijkheden er zijn, kom je te
weten tijdens deze gratis infosessie. Als
spreker verwelkomen we Paul Destrooper,
vormingsverantwoordelijke en consulent
bij LEIF (LevensEinde InformatieForum).
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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

