
Een antwoord op uw vragen
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Thuis in thuiszorg



Wij doen er alles aan om de dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op uw verwachtingen.

Mocht u toch ervaren dat er iets misgaat, dan kan u dit melden.

aan de maatschappelijk werker

of 

aan het diensthoofd van het CAW-dienst maatschappelijk werk

Roos Andries

Ieperstraat 12 te 8400 Oostende

059 55 26 50

roos.andries@cm.be
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Eigen aan de mens is dat hij ziek kan worden, zelfs langdurig ziek. De vergrijzing verhoogt het risico dat meer 
mensen in de laatste jaren van hun leven zorgbehoevend worden. Mensen leven langer, waardoor het aantal 
mensen dat op een bepaald moment zorg nodig heeft, vermeerdert.

Dat familieleden zorgen voor een ziek of zorgbehoevend familielid is niet nieuw, maar de omstandigheden 
zijn gewijzigd. Gezinnen zijn kleiner en kinderen wonen verder van hun ouders, waardoor het directe 
thuiszorgnetwerk beperkter geworden is. 

Thuiszorg is meestal een heel bewuste keuze. Personen met een handicap, chronisch zieken of zorgbehoevende 
ouderen wensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven. Bovendien is opname in een rustoord 
voor bejaarden (ROB) of in een rust- en verzorgingstehuis (RVT) duur en voor zorgbehoevende ouderen of 
chronisch zieken een zware financiële belasting.

Thuiszorg is een complexe aangelegenheid die vaak evolueert van een beginfase waarin familieleden de 
meeste zorg op zich nemen (eventueel met beperkte ondersteuning van vrijwilligers en professionelen) naar 
een zwaar zorgprofiel waarbij veel thuiszorgdisciplines betrokken zijn. Naarmate de zorg toeneemt, stijgen ook 
de kosten.

Voor de zorgbehoevende en zijn mantelzorger is het aanbod van thuiszorgdiensten, voorzieningen en financiële 
tegemoetkomingen vaak een onontwarbaar kluwen. CM wil dat kluwen voor u ontwarren. In deze brochure 
vindt u een overzicht van het thuiszorgaanbod in uw regio en allerlei informatie rond voorzieningen. 

Ignace Leus

Directeur Zorg

Vragen rond thuiszorg? Bel CM!

Voor al uw vragen in verband met thuiszorg, 

kunt u terecht bij de thuiszorgtelefoon op 

het nummer 059 55 26 25.
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Mijn man is na een zwaar auto-ongeluk verlamd aan zijn onderste 
ledematen. Hij is altijd de kostwinner geweest als metselaar, 
maar dat is nu niet meer mogelijk. Hij voelt zich nutteloos, staart 
maar wat voor zich uit en wil er met niemand over praten. Ons 
sociaal leven is ook serieus verminderd. Ondertussen gaat het 
leven gewoon door en kost alles handenvol geld. Hoe moet dat 
nu verder?

Erna, 46 jaar

1.1 Nood aan informatie

Wanneer u terechtkomt in een thuiszorgsituatie hebt u waar-
schijnlijk nood aan informatie, aan een luisterend oor, aan 
iemand die samen met u bekijkt wat er kan en niet kan en u even 
op weg helpt. Daarvoor kunt u altijd terecht bij het CAW-dienst 
maatschappelijk werk, het CM-Thuiszorgcentrum, de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) of de lokale 
dienstencentra. Die organisaties zullen u bijstaan en mogelijke 
vragen en problemen samen met u proberen op te lossen.

1.2 CAW-dienst maatschappelijk werk

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk, beter bekend als de 
dienst maatschappelijk werk van CM, zoekt samen met u 
naar passende oplossingen. Prioritair gaat de aandacht naar 
ondersteuning en organisatie van thuiszorg, waarbij ook vragen 
en problemen van de thuisverzorger aan bod komen.

 
Informatie en advies

De maatschappelijk werker informeert en geeft advies op 
maat over sociale voorzieningen en thuiszorgdiensten. Hij 
bekijkt welke vrijstellingen en financiële tegemoetkomingen 
aangevraagd kunnen worden om de financiële last van thuiszorg 
draaglijk te houden.

Organisatie

De maatschappelijk werker helpt de thuisverzorgde persoon 
en zijn gezin om een vlot lopende thuiszorg uit te bouwen door 
het inschakelen van thuiszorgdiensten en ondersteunende 
voorzieningen zoals kortverblijf, oppasdienst en hulpmiddelen 
om de thuiszorg te verlichten. Indien nodig neemt hij initiatief tot 
overleg met hulpverleners, betrokkene en zijn familie.

Hulpverlening en emotionele ondersteuning 

De maatschappelijk werker kan de keuze voor thuiszorg 
bespreekbaar maken tussen de zorgbehoevende en zijn 
omgeving. Naast de praktische taakverdeling en het regelen 
van noodzakelijke zorg wordt ook gezocht naar een goed 
evenwicht tussen wat wenselijk en haalbaar is. Iemand die 
thuiszorg nodig heeft, geeft een stuk zelfstandigheid op. Dat is 
een moeilijk moment en erover praten kan helpen om de nieuwe 
situatie beter te accepteren.

De maatschappelijk werkers hebben veel ervaring in het omgaan 
met zieken, personen met een handicap en zorgbehoevende 
ouderen. Ze zijn vertrouwd met de gevolgen van ziekte en 
zorgbehoevendheid voor de persoon en zijn omgeving. Het 
CAW-dienst maatschappelijk werk garandeert u een grondige 
eerste behandeling van uw hulpvraag en zoekt samen met u en 
uw omgeving naar de meest aangewezen hulp. De hulpverlening 
door de dienst maatschappelijk werk van CM is gratis.

Socialekaartgegevens van het ziekenfonds

 CM Oostende 
 Ieperstraat 12 
 8400 Oostende 
 Tel. 059 55 26 11 
 Fax 059 55 26 12 
 oostende@cm.be 
 www.cm.be

Centra maatschappelijk werk

caw.oostende@cm.be

Regio Oostende
Oostende-Centrum - 059 55 26 11
 Ieperstraat 12 maandag 8.30 - 12.00 u
  dinsdag 8.30 - 12.00 u
  woensdag 8.30 - 12.00 u
  donderdag 8.30 - 12.00 u
  vrijdag 8.30 - 11.30 u

Oostende CM-Unizo - 059 55 19 52
 Wapenplein 10 woensdag 8.30 - 10.30 u

Oostende-Vuurtoren - 059 32 16 23
 Voorhavenlaan 92 woensdag 8.30 - 10.00 u

Bredene - 059 32 37 32
 Duinenstraat 101  dinsdag 8.30 - 12.00 u

1 Waar kan ik terecht voor informatie over thuiszorg?
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Regio diksmuide
Diksmuide - 051 55 01 54 en 051 55 01 55
 K. Albertstraat 29 maandag  8.30 - 12.00 u

Eernegem - 059 29 91 33 
 Westkerkestraat 28 dinsdag   8.30 - 12.00 u

Gistel - 059 27 84 12 
 Kerkstraat 9 maandag   8.30 - 12.00 u

Houthulst - 051 70 07 66 
 Markt 28 dinsdag   8.30 - 12.00 u

Ichtegem - 051 58 89 68  
    Engelstraat 46            maandag     14.00 - 16.30 u

Koekelare - 051 58 80 57 
 Dorpsstraat 8 dinsdag   8.30 - 12.00 u

Kortemark - 051 56 61 42 
 Stationsstraat 4 donderdag        8.30 - 12.00 u

Oudenburg - 059 26 71 73 
 Marktstraat 40 woensdag   8.30 - 12.00 u

Zarren - 051 56 99 73 
 Stadenstraat 27 woensdag     8.30 - 9.30 u
 

De Haan - 059 23 61 55
 Grotestraat 33  maandag 13.30 - 15.00 u

Leffinge - 059 31 43 35
 Dorpsstraat 24 maandag 16.00 - 17.00 u

Middelkerke - 059 30 07 71
 Kerkstraat 41 donderdag   8.30 - 10.30 u

Westende - 058 23 62 18
 Lombardsijdelaan 62 dinsdag 10.30 - 12.00 u

Regio Veurne
alveringem - 058 28 99 28
 Nieuwstraat 65 maandag 13.00 - 14.00 u

De Panne - 058 41 12 90
 Poststraat 2 maandag 10.30 - 12.00 u

Koksijde - 058 51 62 45 
 Zeelaan 29 donderdag   8.30 - 10.30 u

Lo - 058 28 99 14
 Grote Markt 20 woensdag 13.00 - 14.30 u

Nieuwpoort - 058 23 31 88
 Marktplein 16 dinsdag  8.30 - 10.00 u

Oostduinkerke - 058 52 23 68
 P. Schmitzstraat 1 donderdag 11.00 - 12.00 u

Veurne - 058 29 60 55
 Sporkijnstraat 8 woensdag   8.30 - 12.00 u
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1.4 OCMW

De sociale dienst van de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn (OCMW’s) biedt informatie aan over thuiszorg in uw 
gemeente. 

OCMW’s

OCMW alveringem - 058 28 08 20 
 Dorp 1b, 8690 Alveringem 
 Jo.Sclep@ocmwalveringem.be 
 www.alveringem.be 

OCMW Bredene - 059 33 97 70 
 Duinenstraat 106, 8450 Bredene 
 info@ocmwbredene.be 
 www.ocmwbredene.be

OCMW De Haan - 050 43 51 40 
 Markt 2, 8420 Wenduine 
 info@ocmwdehaan.be 
 www.ocmwdehaan.be

OCMW De Panne - 058 42 97 80 
 Koninklijke Baan 10, 8660 De Panne 
 secretariaat@ocmwdepanne.be 
 www.depanne.be

OCMW Diksmuide - 051 50 42 15 
 IJzerheemplein 4, 8600 Diksmuide 
 Chris.Merlevede@ocmw.diksmuide.be 
 www.ocmw-diksmuide.be

OCMW Gistel - 059 27 06 57 
 Bruidstraat 11, 8470  Gistel 
 greet.muylle@ocmwgistel.be 
 joost.mangeleer@ocmwgistel.be

OCMW Houthulst - 051 70 41 64 
 Vijverstraat 30, 8650 Houthulst 
 secretaris@ocmwhouthulst.be 
 www.houthulst.be

OCMW Ichtegem - 051 58 18 91 
 Koekelarestraat 5, 8480 Ichtegem 
 wilfried.declerck@ocmw.ichtegem.be 
 www.ichtegem.be/OCMW.aspx

OCMW Koekelare - 051 58 10 01 
 Ichtegemstraat 18, 8680 Koekelare 
 ann.vanderveken@ocmwkoekelare.be 
 www.koekelare.be

1.3 CM-Thuiszorgcentrum 

Bij het CM-Thuiszorgcentrum kunt u terecht met al uw vragen 
rond thuiszorg. U krijgt er informatie en advies of wordt 
doorverwezen indien nodig. Het CM-Thuiszorgcentrum is door 
de overheid erkend als regionaal dienstencentrum. U kunt er 
terecht voor:

Informatie en vorming

In het CM-Thuiszorgcentrum kunt u terecht voor informatie 
en advies over hulpmiddelen en technologie in de thuiszorg. 
Thuiszorgpatiënten, mantelzorgers, vrijwilligers kunnen ook 
kiezen uit een ruim aanbod infosessies en cursussen zoals de 
praatkaffees dementie. 

Het CM-Thuiszorgcentrum bundelt de informatie ook in 
vlot leesbare brochures zoals bijvoorbeeld het aanbod van 
rusthuizen en serviceflats in de regio.

Activiteiten voor mantelzorgers en vrijwilligers

Het CM-Thuiszorgcentrum begeleidt en organiseert activiteiten 
ter ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in de 
thuiszorg.

Informatie over CM-Thuiszorg

In het CM-Thuiszorgcentrum krijgt u informatie over alle 
diensten in het kader van thuiszorg.

De dienstverlening is gratis en staat open voor iedereen. 

 vzw Thuiszorgcentrum 
 Cirkelstraat 8 (Mijnplein) 
 8400 Oostende 
 Tel.059 55 40 49 
 Fax 059 55 40 97 
 thuiszorgcentrum.oostende@cm.be 

 Maandag t.e.m. vrijdag   8.30 - 12.00 u 
 Maan-, dins- en donderdag 13.00 - 16.30 u
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Diksmuide -  051 51 91 50 
 Ten Patershove 
 M. Doolaegestraat 2 A, 8600 Diksmuide 
 dienstencentrum@stad.diksmuide.be
 www.diksmuide.be/LDC_Ten_Patershove.be

Gistel - 059 27 06 63 
 De Zonnewijzer 
 Bruidstraat 9, 8470 Gistel  
 geert.loncke@ocmwgistel.be

Houthulst - 051 70 81 90 
 De Schakel,  
 WZC Cassiers Seniorenzorg 
 Broeder Xaverianenstraat 12, 8650 Houthulst 
 dienstencentrum@wzccassiers.be
 www.cassierswzc.be

Middelkerke - 059 31 92 10 
 De Stille Meers 
 Sluisvaartstraat 7, 8430 Middelkerke 
 claire.vanloo@ocmwmiddelkerke.be

Oostende - 059 70 50 59 
 De Schelpe 
 Schelpenstraat 20, 8400 Oostende 
 roel.vansevenant@sho.be

Oostende - 059 43 38 47 
 De Schaperye 
 Steenovenstraat 86, 8400 Oostende 
 jill.vanhoucke@sho.be

Oostende - 059 43 50 10 
 De Boeie 
 Kerkstraat 35, 8400 Oostende
 nathalie.vanhulle@sho.be

Oostende - 059 43 45 94 
 ‘t Kasteeltje 
 Kasteelstraat 22 B, 8400 Oostende
 jessie.lambrecht@sho.be
 www.oc-tkasteeltje.be

Oostende - 059 43 52 34 
 De Blomme 
 Chrysantenstraat 30, 8400 Oostende
 katrien.claeys@sho.be

Veurne - 058 31 57 78 
 De Zonnebloem 
 Zuidstraat 67, 8630 Veurne
 b.pollentier@ocmw-veurne.be
 www.ocmw-veurne.be

OCMW Koksijde - 058 53 31 70 
 Leopold-II laan 2, 8670 Koksijde 
 info@ocmwkoksijde.be 
 www.koksijde.be

OCMW Kortemark - 051 57 55 75 
 Hospitaalstraat 31, 8610 Kortemark 
 info@kortemark.be 
 www.kortemark.be

OCMW Lo-Reninge - 058 28 96 79 
 W. Van Loolaan 1, 8647 Lo-Reninge
 luc.decroos@publilink.be 
 www.lo-reninge.be

OCMW Middelkerke - 059 31 92 10 
 Sluisvaartstraat 17, 8430 Middelkerke
 info@ocmwmiddelkerke.be
 www.ocmwmiddelkerke.be

OCMW Nieuwpoort - 058 22 38 12 
 Astridlaan 103, 8620 Nieuwpoort 
 martine.desiere@nieuwpoort.be 
 www.nieuwpoort.be

Sociaal Huis Oostende - 059 55 56 77
 Edith Cavelstraat 15, 8400 Oostende
 onthaal@sho.be

OCMW Oudenburg - 059 34 02 30 
 Ettelgemsestraat 18 - 20, 8460 Oudenburg 
 bart.vermeulen@publilink.be

OCMW Veurne - 058 33 23 00 
 Kaaiplaats 2, 8630 Veurne 
 sociale.dienst@ocmw-veurne.be 
 www.ocmw-veurne.be

1.5 Lokaal dienstencentrum (LDC)

Voor informatie rond thuiszorg kunt u ook terecht bij het lokaal 
dienstencentrum (LDC) in uw gemeente of wijk.

Lokale dienstencentra

De Haan - 059 23 79 81 
 De Kerklommer 
 Kapellestraat 7, 8420 De Haan 
 kerklommer@ocmwdehaan.be
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1.6 Sociale dienst van het ziekenhuis

Als u na een ziekte, ongeval of medische ingreep uit het 
ziekenhuis ontslagen wordt, hebt u thuis misschien hulp nodig 
om alles vlot te laten verlopen. Elk ziekenhuis beschikt over een 
sociale dienst met maatschappelijk werkers waar u met uw 
vragen en zorgen terechtkunt. Daar kunnen ze u helpen om de 
terugkeer naar huis goed voor te bereiden en de nodige hulp en 
ondersteuning op het vlak van verzorging, huishoudelijke hulp 
en medische opvolging te regelen.

Sociale diensten ziekenhuizen

aZ Damiaan - Campus Heilig-Hart  - 059 55 78 34
 Gouwelozestraat 100, 8400 Oostende
 socialedienst@azdamiaan.be

aZ Damiaan - Campus Sint-Jozef - 059 55 31 87
 Nieuwpoortsesteenweg 57, 8400 Oostende  
 socialedienst@azdamiaan.be

Belgisch Zee-instituut voor Orthopedie - 059 55 92 19
  Zeedijk 286, 8400 Oostende
 claudia.tytgat@bzio.be

Henri Serruysziekenhuis - 059 55 51 86
 Kaïrostraat 84, 8400 Oostende

Koningin Elisabeth Instituut - 058 22 11 22
  Dewittelaan 1, 8670 Koksijde
 kei.oostduinkerke@kei.be

Sint augustinuskliniek Veurne - 058 33 34 51
 Iepersesteenweg 100, 8630 Veurne   
 mt.vanquaethem@azsav.be 
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Mijn man mag begin volgende week het ziekenhuis verlaten. 
Ik vind het belangrijk dat hij thuis rustig kan herstellen. Onze 
huisarts kent het dossier van mijn man van in het begin en gaat 
nu verder zijn situatie opvolgen. Zij heeft ook geregeld dat er 
dagelijks een verpleegster langskomt om te helpen met wassen 
en aankleden. Ik merk dat ik er niet alleen voor sta en dat geeft 
toch een veilig gevoel.

Mia, 62 jaar

2.1 Huisarts

De huisarts heeft een belangrijke taak bij het opstarten of 
opvolgen van een thuiszorgsituatie. Hij kent het gezin vaak al 
lang en kent ook de ziektegeschiedenis van zijn patiënt. Vanuit 
zijn positie heeft hij zowel oog voor de fysieke, de psychische 
als de sociale situatie van alle gezinsleden. De huisarts heeft 
naast een medische taak ook een belangrijke opdracht als 
doorverwijzer naar andere professionele diensten.

2.2 Thuisverpleging

Als er nood is aan verpleegkundige verzorging kunt u een 
beroep doen op een dienst thuisverpleging of een zelfstandige 
thuisverpleegkundige. De thuisverpleegkundige kan een hele 
waaier van opdrachten opnemen, zoals algemene verzorging, 
wondverzorging, het geven van inspuitingen, het plaatsen van 
lavementen, het toedienen van infusen of sondevoeding, de zorg 
bij blaassondes en stoma. De thuisverpleging gebeurt op basis 
van een voorschrift van de behandelende arts. De betaling van 
de verzorging gebeurt in de meeste situaties rechtstreeks door 
het ziekenfonds. 

Wit-Gele Kruis

Zorgbehoevenden die het ziekenhuis verlaten, alleenstaande 
zieken, hoogbejaarden, terminale zieken, mensen die herstellen 
van een ziekte of medische ingreep die voor korte of langere 
tijd thuisverpleging nodig hebben, kunnen een beroep doen op 
het Wit-Gele Kruis. De centrale van het Wit-Gele Kruis is dag 
en nacht telefonisch bereikbaar. Verzorging gebeurt tussen 7.00 
en 21.00 uur.

afdeling Oostende - 059 70 03 88
 Bruggesteenweg 111, 8450 Bredene
 zorgaanvraagoostende@wgkwvl.be

afdeling Diksmuide - 051 50 12 52
 Kiekenstraat 20 - 8600 Diksmuide
 zorgaanvraagdiksmuide@wgkwvl.be

afdeling Veurne - 058 31 25 11
 Brugsesteenweg 59 A - 8630 Veurne
 zorgaanvraagveurne@wgkwvl.be

afdeling Torhout - 050 21 34 16 (voor de gemeente Ichtegem)
 Bruggestraat 134 - 8820 Torhout
 zorgaanvraagtorhout@wgkwvl.be

   

atiscZelfstandige verpleegkundigen 

U vindt de adressen in de telefoongids onder ‘verpleging aan 
huis’.

2.3 Andere paramedische zorgverstrekkers

Niet alleen de huisarts en thuisverpleging komen bij u aan 
huis. Tal van andere paramedische verzorgers kunnen thuis 
ingeschakeld worden.

Kinesitherapie

Kinesitherapie betekent letterlijk ‘genezen door bewegen’. 
Een kinesist probeert letsels of afwijkingen van diverse 
lichaamsfuncties te verminderen of weg te werken door 
aangepaste lichaamsoefeningen.

U vindt de adressen in de telefoongids onder ‘kinesithera-
peuten’.

 
    Uw CM-voordeel

Tegemoetkoming osteopaat en chiropractor.

CM Oostende betaalt 10 euro per behandeling - tot 50 
euro per jaar én per persoon. De behandeling gebeurt 
door een osteopaat of een chiropractor die erkend is door 
de CM. U bezorgt ons het betalingsbewijs en wij maken 
de tegemoetkoming over op uw bankrekening. 
Meer info op www.cm.be - keuze Oostende.

� Bij wie kan ik terecht voor medische zorg aan huis?
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Logopedie

De logopedist spoort stoornissen op op het gebied van taal 
(gesproken en geschreven), stem en gehoor en behandelt ze 
of leert die functies optimaal te gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld 
aangewezen zijn bij iemand die moeilijk spreekt na een beroerte.

U vindt de adressen in de telefoongids onder ‘logopedisten’.

 
Uw CM-voordeel

Tegemoetkoming logopedie

CM Oostende voorziet een tegemoetkoming van 50 % voor 
kinderen van 3 tot en met 17 jaar met een logopedische 
stoornis, die niet in de verplichte ziekteverzekering wordt 
terugbetaald. Via de logopedist wordt een aanvraag aan 
de adviserend geneesheer van het ziekenfonds gericht. 
De goedkeuring bedraagt maximaal 20 zittingen per 
behandelingsjaar. Er is een éénmalige verlenging met 10 
behandelingen mogelijk mits voorlegging van een nieuw 
voorschrift  en een evaluatieverslag van de behandelende 
logopedist. Meer info: www.cm.be - keuze Oostende.

Voedingsadvies

Een diëtist begeleidt mensen die omwille van ziekte of 
aandoening hun voedingsgewoonten moeten aanpassen. De 
diëtist helpt patiënten bij het samenstellen van een evenwichtig 
voedingsplan. 

U vindt de adressen in de telefoongids onder ‘diëtisten’.

Uw CM-voordeel

Tegemoetkoming voedingsadvies

Vindt de dokter dat u nood heeft aan begeleiding of 
deskundig advies door een voedingsspecialist, dan kunt 
u een tegemoetkoming krijgen indien u minsten vier 
sessies volgt bij een erkende diëtist. We betalen éénmalig 
40 euro terug nadat u vier sessies doorlopen hebt. 
De lijst van de erkende diëtisten kunt u bekomen in 
uw vertrouwd ziekenfondskantoor of op www.cm.be 
- keuze: Oostende. Er is geen tegemoetkoming als de 
ziekteverzekering al een terugbetaling voorziet of als de 
sessies doorgaan tijdens een hospitalisatie.
Meer info op www.cm.be - keuze Oostende.

Medische pedicure – voetverzorging

Steeds meer mensen hebben voetklachten. Voor bepaalde 
patiënten zoals diabetes- of reumapatiënten is bijzondere 
aandacht nodig voor die problemen. Een podoloog is daarvoor 
speciaal opgeleid. 

U vindt de adressen in de telefoongids onder ‘podoloog’ of 
‘pedicure’.

 
Uw CM-voordeel

Tegemoetkoming voetverzorging

Bent u 60-plusser en hebt u voetverzorging nodig? Dan 
kunt u tegen een bijzonder vriendelijke tarief van 13 euro 
voor een voetverzorgingsbeurt terecht bij de medische 
pedicure in het Thuiszorgcentrum en in de CM-hoofdzetel, 
evenals in een aantal kantoren in de regio. CM Oostende 
komt bovendien tegemoet voor 4 keer 5 euro per jaar. Wel 
eerst een afspraak maken!
Bent u 65-plusser? Dan ontvangt u de tegemoetkoming 
van 4 keer 5 euro per jaar ook als de pedicure aan huis 
komt of bij behandeling in de praktijkruimte van de 
pedicure. De behandeling moet wel gebeuren door een 
door het CM-ziekenfonds erkende pedicure! Meer info 
op www.cm.be - keuze Oostende.
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CM-thuiszorgtip

U vindt de zorgverleners ook op  
www.cm.be/ziekteverzekering/honoraria en tarieven.
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Door een ongelukkige val heeft tante Maria haar heup en 
haar pols gebroken. Volgende week wordt ze ontslagen uit 
het ziekenhuis. Na een revalidatie van enkele weken kan ze 
terug naar huis. Tante Maria woont echter alleen en omdat ze 
stilaan een dagje ouder wordt, is het huishouden haar te zwaar. 
Daarom komt om de twee weken poetshulp Sabine haar woning 
een grondige beurt geven. Ook Lucia, een gezinshelpster, komt 
twee keer per week voor een halve dag. Zij neemt een groot deel 
van het huishouden op zich en kookt samen met tante Maria. 
De dagen dat Lucia niet komt, kan tante Maria een warme 
maaltijd van het OCMW aan huis laten leveren. Voor brood, 
beleg en andere kleine boodschappen kan ze een beroep doen 
op een boodschappendienst. Vroeger deed mijn man de kleine 
herstellingen aan haar woning. Door omstandigheden is dat nu 
niet meer mogelijk, maar gelukkig kan tante Maria daarvoor 
rekenen op een klusjesdienst. Omdat tante Maria het spijtig 
vond dat ze weinig contact had met lotgenoten, hebben we haar 
informatie gegeven over een nabijgelegen dienstencentrum.

Annie, 48 jaar

3.1 Poetsdienst

Als u zelf niet meer kunt instaan voor het regelmatig onderhoud 
van uw woning, kunt u een beroep doen op poetshulp. U 
kunt daarvoor terecht bij de meeste diensten Gezinszorg (zie 
verder) en bij het OCMW van uw gemeente. De kostprijs van de 
poetsdienst is afhankelijk van het inkomen van uzelf of uw gezin 
en van de gezinssamenstelling.

alveringem - 058 28 0820 
 OCMW 
 Dorp 1 B,  8690 Alveringem    
 patrick.truant@ocmwalveringem.be

Bredene - 059 80 74 26 
 BOD 
 Duinenstraat 108, 8450 Bredene   
 info@bod-cvba.be

De Haan - 050 42 84 80 
 OCMW 
 Markt 2, 8420 De Haan    
 info@ocmwdehaan.be

De Haan - 059 80 74 26 
 BOD
 info@bod-cvba.be

De Panne - 058 42 97 80 
 OCMW 
 Koninklijke Baan 10, 8660 De Panne   
 secretariaat@ocmwdepanne.be

Diksmuide - 051 50 22 33
 Familiezorg
 Wilgendijk 33, 8600 Diksmuide
 diksmuide@familiezorg-wvl.be

Diksmuide - 051 50 42 15 
 OCMW
 Yserheemplein 4, 8600 Diksmuide   
 chris.merlevede@ocmw.diksmuide.be

Gistel - 059 27 06 62
 OCMW
 Bruidstraat 11, 8470 Gistel    
 raymonda.bultinck@ocmwgistel.be

Houthulst - 051 70 42 64 
 OCMW
 Vijverstraat 30, 8650 Houthulst    
 trees.lewyllie@ocmwhouthulst.be

Ichtegem - 051 58 18 91 
 OCMW 
 Koekelarestraat 5, 8480 Ichtegem   
 sociaalhuis@ocmw.ichtegem.be

Koekelare - 051 58 10 01 
 OCMW 
 Ichtegemstraat 18, 8680 Koekelare   
 inge.vereenooghe@ocmwkoekelare.be

Koksijde - 058 53 31 77 
 OCMW 
 Leopold II laan 2, 8670 Koksijde   
 sofie.claeys@ocmwkoksijde.be

Kortemark - 051 57 55 75 
 OCMW
 Hospitaalstraat 31, 8610 Kortemark   
 
Lo-Reninge - 058 28 96 79 
 OCMW 
 W. Van Loolaan 1, 8647 Lo-Reninge   
 luc.decroos@publilink.be

Middelkerke - 059 31 92 10
 OCMW 
 Sluisvaartstraat 17,  8430 Middelkerke
 info@ocmwmiddelkerke.be

Nieuwpoort - 058 22 38 11 
 OCMW 
 Astridlaan 103, 8620 Nieuwpoort   
 dobbelaere_ocmw@hotmail.com

Oostende - 059 55 56 41 
 OCMW 
 E. Cavellstraat 15, 8400 Oostende
 onthaal@sho.be

3 Waar kan ik terecht voor hulp bij huishoudelijke taken?
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Oostende - 059 55 56 15 
 OCMW
 E. Cavellstraat 15, 8400 Oostende   
 onthaal@sho.be

Uw CM-voordeel

CM geeft u een tegemoetkoming van 0,25 euro per uur 
gezinszorg gepresteerd door een erkende dienst en  
0,60 euro per gepresteerd uur als u meer dan 60 uur 
gezinszorg per maand nodig heeft. Die tegemoetkoming 
geldt niet voor poetsdienst of hulp met dienstencheques.

3.3 Warme maaltijden

Bij ziekte of als u zelf niet meer in staat bent om eten klaar te 
maken, kunt u een warme maaltijd aan huis laten bezorgen. De 
meeste OCMW’s en een aantal private traiteurs brengen warme 
maaltijden aan huis tegen een aanvaardbare prijs, die soms 
afhankelijk is van het inkomen van uzelf of uw gezin en van de 
gezinssamenstelling.

alveringem - 058 28 08 28
 OCMW Alveringem
 Dorp 1 b - 8691 Alveringem
 patrick.truwant@ocmwalveringem.be

Bredene - 059 33 97 73
 OCMW Bredene - maaltijden aan huis
 Duinenstraat 106, 8450 Bredene
 desirée.depla@ocmwbredene.be

De Haan - 050 41 61 33
 OCMW De Haan - warme maaltijden
 Markt 2, 8420 De Haan
 info@ocmwdehaan.be 

De Panne - 058 42 97 80
 OCMW De Panne - warme maaltijden
 Koninklijke Baan 10, 8660 De Panne
 secretariaat@ocmwdepanne.be

Diksmuide - 051 50 42 15
 OCMW Diksmuide - maaltijddienst
 Yserheemplein 4, 8600 Diksmuide
 kris.vanblaere@ocmw.diksmuide.be

Gistel - 059 27 06 61
 OCMW Gistel - warme maaltijden
 Bruidstraat 11, 8470 Gistel
 trui.nassel@ocmwgistel.be

Oostende - 059 55 25 91 
 Familiehulp 
 Dr. L. Colensstraat 7 , 8400 Oostende   
 oostende@familiehulp.be

Oostende - 059 70 69 53
 Familiezorg
 Wellingtonstr. 70, 8400 Oostende   
 oostende@familiezorg-wvl.be

Oudenburg - 059 34 02 20 
 OCMW 
 Ettelgemsestraat 20, 8460 Oudenburg   
 contact@ocmw-oudenburg.be

Oudenburg - 059 80 74 26 
 BOD
 info@bod-cvba.be

Veurne - 058 33 23 32 
 OCMW 
 Kaaiplaats 2, 8630 Veurne    
 sociale.dienst@ocmw-veurne.be

3.2 Gezinszorg

De verzorgenden van de diensten voor Gezinszorg kunnen 
bepaalde taken in het huishouden geheel of gedeeltelijk 
overnemen. Afhankelijk van de situatie kan de verzorgende 
instaan voor het koken, de was en de strijk, de boodschappen, 
persoonlijke verzorging en morele ondersteuning. U kunt 
gezinshulp aanvragen bij Familiehulp, Familiezorg en het OCMW 
van uw gemeente. Ook andere diensten Gezinszorg bieden 
gezinshulp aan. De kostprijs van gezinshulp is afhankelijk van het 
inkomen van uzelf of uw gezin en van de gezinssamenstelling. 

Diksmuide- 051 50 22 33 
 Familiezorg
 Wilgendijk 33, 8600 Diksmuide
 diksmuide@familiezorg-wvl.be

Koksijde - 058 53 31 76 
 OCMW 
 Leopold II laan 2, 8670 Koksijde   
 annick.casselman@ocmw.be

Oostende - 059 55 25 91 
 Familiehulp 
 Dr. L. Colensstraat 7, 8400 Oostende   
 oostende@familiehulp.be

Oostende - 059 70 69 53 
 Familiezorg
 Wellingtonstr. 70, 8400 Oostende   
 oostende@familiezorg-wvl.be
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Ichtegem - 051 58 18 91
 OCMW Ichtegem - maaltijden aan huis
 Koekelarestraat 5, 8480 Ichtegem
 sociaalhuis@ocmw.ichtegem.be

Koksijde - 058 53 31 70
 OCMW - dienst maaltijden 
 Leopold II laan 2, 8670 Koksijde
 info@ocmwkoksijde.be

Kortemark - 051 57 55 75
 OCMW Kortemark - diepvriesmaaltijden
 Hospitaalstraat 31, 8610 Kortemark
 heidi.nauwynck@ocmwkortemark.be

Lo - 058 28 96 79
 OCMW Lo
 W. Van Loolaan 1, 8647 Lo-Reninge
 luc.decroos@publilink.be

Middelkerke - 059 31 92 10
 OCMW Middelkerke - warme maaltijden
 Sluisvaartstraat 17, 8430 Middelkerke
 info@ocmwmiddelkerke.be

Nieuwpoort - 058 22 38 24
 OCMW Nieuwpoort - warme maaltijden
 Astridlaan 103, 8620 Nieuwpoort
 isabelle.logie@nieuwpoort.be

Oostende - 059 55 56 40
 Sociaal Huis Oostende - maaltijden
 Edith Cavellstraat 15, 8400 Oostende
 onthaal@sho.be

Oudenburg - 059 34 02 20
 OCMW Oudenburg - maaltijden
 Ettelgemsestraat 18, 8460 Oudenburg
 contact@ocmw-oudenburg.be

Veurne - 058 33 23 32 
 OCMW 
 Kaaiplaats 2, 8630 Veurne    
 sociale.dienst@ocmw-veurne.be

3.4 Boodschappendienst

In bepaalde gemeenten kunt u een beroep doen op een 
boodschappendienst. Vrijwilligers halen het boodschappenlijstje 
op en leveren alles netjes bij u thuis af. De vergoeding verschilt 
per organisatie. Ook sommige warenhuisketens leveren tegen 
vergoeding aan huis.

De Panne - 058 42 97 80 
 OCMW 
 Koninklijke baan 10, 8660 De Panne   
 secretariaat@ocmwdepanne.be

Gistel - 059 27 06 63
 OCMW 
 Bruidstraat 9, 8470 Gistel    
 geert.loncke@ocmwgistel.be

Oostende - 059 55 16 15
  OCMW
 Edith Cavellstraat 15, 8400 Oostende   
 onthaal@sho.be

Oostende - 059 55 40 50
 CM 
 Cirkelstraat 8, 8400 Oostende    
 tine.haeve@cm.be

Houthulst - 051 56 64 63
 De Schakel, WZC Cassiers Seniorenzorg
 7e Geniestraat 3, 8650 Houthulst

Kortemark - 051 57 55 75
 OCMW 
 Hospitaalstraat 31, 8610 Kortemark

Nieuwpoort - 058 22 38 20
 OCMW
 Astridlaan 103, 8620 Nieuwpoort
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Veurne - 058 31 57 78
 Zuidstraat 67, 8630 Veurne
 verona@ocmw-veurne.be

 3.5 Klusjesdienst

Een klusjesdienst staat in voor allerhande karweitjes 
in en rond het huis, onder andere tuinonderhoud, kleine 
herstellingen en kleine aanpassingen aan de woning. 
Sommige OCMW’s en diensten Gezinszorg bieden een 
klusjesdienst aan. 

alveringem - 058 28 88 81 
 PWA
 St. Rijkersstraat 18, 8690 Alveringem   
 pwa.alveringem@vt4.net

Bredene - 059 25 56 86
 PWA
 Kapellestraat 3 A, 8450 Bredene   
 jlannoo@werkwinkel.be

De Haan - 059 24 21 24
 PWA 
 Leopoldlaan 24, 8420 De Haan    
 info@dehaan.be

De Panne - 058 42 97 56
 PWA
 Zeelaan 21, 8660 De Panne    
 secretariaat@depanne.be

Diksmuide - 051 51 92 29
 PWA
 Schoolplein 6, 8600 Diksmuide
 eaccou@werkwinkel.be

Gistel - 059 27 06 62
 OCMW
 Bruidstraat 9, 8470 Gistel    
 raymonda.bultinck@ocmwgistel.be

Gistel - 059 27 07 80
 PWA 
 Stationsstraat 75, 8470 Gistel 

Houthulst - 051 46 07 41
 PWA
 Markt 1, 8650 Houthulst
 pwa-dienstenbedrijf@houthulst.be   
 
Ichtegem - 051 58 92 50 
 PWA
 Koekelarestraat 5, 8480 Ichtegem   
 sociaalhuis@ocmw.ichtegem.be

Koekelare - 051 58 10 01
 OCMW
 Ichtegemstraat 18, 8680 Koekelare   
 inge.vereenooghe@ocmwkoekelare.be

Koksijde - 058 53 31 90
 Sociaal Huis
 Leopold II Laan 2, 8670 Koksijde
 fien.vandooren@sociaalhuis.koksijde.be

Kortemark - 051 57 55 75
 OCMW
 Hospitaalstraat 31, 8610 Kortemark  

Kortemark - 051 57 51 39
 PWA 
 Stationstraat 68, 8610 Kortemark
 pwa@kortemark.be

Lo-Reninge & regio - 0473 33 34 33
 Klusjesdienst Nestor
 info@dorpsdienstnestor.be

Lo-Reninge & regio - 058 28 91 66
 PWA
 Markt 17 A, 8647 Lo-Reninge 
 info@lauka.be

Middelkerke -  059 31 97 41
 OCMW
 Sluisvaartstraat 17, 8430 Middelkerke
 pwa@middelkerke.be

Nieuwpoort - 058 22 44 37
 PWA 
 Willem Deroolaan 90, 8620 Nieuwpoort
 pwa@skynet.be

Nieuwpoort - 058 22 38 11 
 OCMW
 Astridlaan 103, 8620 Nieuwpoort
 dobbelaere_ocmw@hotmail.com

Oostende - 059 55 56 20 
 PWA 
 Brigantijnenstraat 2, 2e verdieping, 8400 Oostende
 m.vincke@skynet.be

Oostende - 059 55 56 48 
 OCMW 
 Edith Cavelstraat 15, 8400 Oostende
 onthaal@sho.be

Oudenburg - 059 56 84 23
 PWA
 Weststraat 24, 8460 Oudenburg
 bianca.dubois@publilink.be
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Veurne - 058 31 57 78 
 OCMW
 Zuidstraat 67, 8630 Veurne 
 verona@ocmw-veurne.be

3.6 Lokaal dienstencentrum (LDC)

In een aantal gemeenten of wijken bestaat er een lokaal 
dienstencentrum (LDC). De opdracht van het LDC bestaat uit 
informatieverstrekking, vorming en dienstverlening. Het LDC 
werkt voornamelijk met vrijwilligers onder begeleiding van een 
maatschappelijk werker. U kunt er onder meer terecht voor 
doorverwijzing naar thuiszorgdiensten, voetverzorging, informatie 
over vormingsactiviteiten, ontspanning, ontmoetings- of 
informatienamiddagen. U kunt er ook een warme maaltijd krijgen. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij het OCMW.

3.7 Dienstencheques

Een aantal diensten kunt u betalen met dienstencheques. 
Die diensten staan in voor het schoonmaken van de 
woning, wassen en strijken of maaltijden bereiden. U kunt 
cheques aankopen bij 

Sodexo - Cel Dienstencheques
Charles Lemairestraat 1
1160 Brussel 
02 547 54 96 
www.dienstencheques-rva.be

Een dienstencheque kost 7,50 euro. U kunt daarvan 2,10 euro 
in-brengen voor de belastingen met een maximum van 2 400 
euro per jaar. Uw werkelijke kost per dienstencheque is dus 5,40 
euro.  Personen die geen belastingen betalen kunnen ook van dit 
belastingsvoordeel genieten. Ze moeten dan een belastingsbrief 
aanvragen bij de belastingsdienst en die invullen.

Maximum aankoop beperkt tot 750 dienstencheques per jaar. 
Uitzondering: 2.000 dienstencheques voor éénoudergezinnen, 
invaliden + 66 % en ouders van kinderen met een handicap.

CM-thuiszorgtip

Informeer welk systeem het voordeligst is in uw situatie. 
Poetshulp via dienstencheques is namelijk niet altijd 
goedkoper dan gewone poetshulp.
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In het begin stonden we er allemaal voor 100 % achter: thuiszorg 
voor onze pa en niks anders. In het begin lukte alles nog met een 
minimum aan hulp, maar mijn vader had almaar meer hulp nodig 
en voor de kinderen werd het steeds zwaarder. Daarom hebben 
we beslist om een zorgplan op te starten. Af en toe duiken er 
nog moeilijkheden op, maar alle betrokken organisaties zijn nu 
veel beter op elkaar afgestemd, zodat het toch wat makkelijker 
geworden is.

Alex, 56 jaar

4.1 Zorgbegeleiding

Zorgbegeleiding is hulpverlening op maat, met als vertrekpunt 
de specifieke situatie van de zorgbehoevende en zijn omgeving. 
Het is de bedoeling om het welzijn van alle betrokkenen te 
verbeteren of zo goed mogelijk te houden. De zorgbegeleider is 
het aanspreekpunt voor alle betrokkenen. 

De zorgbegeleider 

begeleidt en ondersteunt (veranderingen in) het hulpverle-
ningsproces;
informeert en adviseert;
biedt administratieve ondersteuning;
helpt om te krijgen waar u recht op hebt;
werkt met mantelzorgers en familieleden aan een evenwicht 
tussen draagkracht en draaglast;
organiseert de zorg: hij contacteert de nodige diensten om 
hulp aan huis te bieden en kan aan zorgbemiddeling doen 
tussen alle hulpverleners wanneer de situatie moeilijk of 
onduidelijk wordt.

De maatschappelijk werker van CM kan optreden als zorg-
begeleider.

4.2 Zorgplan

Wanneer een thuiszorgsituatie zo complex wordt dat 
er verschillende hulpverleners betrokken zijn, kan ze 
onoverzichtelijk en onduidelijk worden. Wie neemt welke 
taken op? Wie komt wanneer? Wordt alle noodzakelijke 
hulp geboden? Coördinatie wordt dan noodzakelijk en in zo’n 
situatie kan een zorgplan aangevraagd worden. Die vraag kan 
komen van de thuisverzorgde persoon, van de familie of van 
de thuisverzorgers. Alle betrokkenen komen samen tijdens 
een vergadering en bespreken de thuiszorgsituatie. Er worden 
concrete taakafspraken gemaakt en genoteerd in het zorgplan. 
Zo weten alle betrokkenen wie er aan huis komt en welke zorg 
er geboden wordt. Alle hulpverleners kunnen hun taken beter 

•

•
•
•
•

•

op elkaar en op de noden van de zorgbehoevende afstemmen. 

Telkens wanneer de situatie wijzigt, kan er een nieuwe 
overlegvergadering samengeroepen worden om de situatie te 
herbekijken. Voor meer informatie over het zorgplan kunt u altijd 
terecht bij de maatschappelijk werker van CM of bij één van de 
thuiszorgdiensten die bij u aan huis komen. 

4 Hoe kan ik thuiszorg vlot laten verlopen?
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Louis en Jenny zijn een wat ouder echtpaar. Jenny zorgt voor 
Louis, die licht dementerend is. Een half jaar geleden is Jenny 
gevallen en lag ze een paar uur hulpeloos op de grond omdat 
haar man de telefoon niet meer kan bedienen. Jenny besprak 
dat met de maatschappelijk werker van CM en die gaf haar de 
raad om een persoonlijk alarm te laten plaatsen.

5.1 Persoonlijk alarm

Woont u alleen en loopt u het risico om te vallen of onwel te 
worden, dan kunt u een persoonlijk alarm aanvragen. Dat toestel 
wordt op een gewone telefoon aangesloten. Bij problemen 
kunt u, via een klein zendertje rond uw hals of op de pols, een 
alarmsignaal naar een alarmcentrale sturen die alle dagen van 
het jaar bemand is. Uw gegevens komen op het scherm van 
de medewerker van de centrale. Die zal de door u opgegeven 
familieleden, buren of hulpverleners verwittigen. De verwittigde 
hulpverlener zal u onmiddellijk de nodige hulp bieden. 

Kostprijs

CM-leden betalen 12,50 euro per maand, inclusief onderhoud 
van het toestel en abonnement op de alarmcentrale. Voor 
plaatsing betaalt u 37,50 euro.

5.2 Persoonlijk alarm+

Op het persoonlijk alarm kunnen één of meerdere extra functies 
aangesloten worden, zoals een rookmelder, een CO-melder, 
bewegingsdetector of valdetector. 

Kostprijs

Per geplaatste detector betaalt u 5 euro huurgeld per maand.

5 Welke oplossingen bieden een thuisverzorgde meer veiligheid?
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Aanvraag en informatie

In de Thuiszorgwinkel kunt u terecht met al uw vragen. 
Aanvragen kunnen ingediend worden in het Thuiszorgcentrum 
of bij de maatschappelijk werker van uw regio.  
U kunt de aanvraagformulieren ook downloaden via 
www.cm.be - keuze Oostende.

Thuiszorgcentrum 
Cirkelstraat 8, 8400 Oostende 
Tel. 059 55 40 49 
Fax 050 55 40 97 
thuiszorgcentrum.oostende@cm.be

Thuiszorgwinkels
Thuiszorgwinkel Diksmuide 
IJzerlaan 21, 8600 Diksmuide 
Tel. 051 51 18 62 
Fax 051 51 18 63

Thuiszorgwinkel Oostende 
Rosmolenstraat 5, 8400 Oostende 
Tel. 059 25 54 30 
Fax 059 80 51 64

Thuiszorgwinkel Veurne 
Sporkijnstraat 8, 8630 Veurne 
Tel. 058 31 51 61 
Fax 058 31 53 39

info@thuiszorgwinkel.be 
www.thuiszorgwinkel.be

5.3 Mobiel persoonlijk alarm

Met een mobiel persoonlijk alarm kunt u via uw eigen gsm of 
senioren-gsm een noodoproep sturen naar een alarmcentrale. 
U hebt direct contact met de medewerker van de centrale en 
kunt zeggen waar u zich bevindt en wat het probleem is. De 
centrale verwittigt, zoals bij een persoonlijk alarm, familie, 
vrienden of hulpverleners die u komen helpen.

Kostprijs

U betaalt 6 euro abonnementsgeld per maand.
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De gezondheidstoestand van mijn vrouw ging meer en meer 
achteruit waardoor de verzorging steeds moeilijker werd. 
Via de maatschappelijk werker van CM kwam ik terecht in de 
Thuiszorgwinkel. Nu huren we er een elektrisch hoog-laagbed, 
wat zowel voor mezelf als voor de verpleegster een grote hulp 
betekent. We hebben nu ook een aangepaste rolwagen om 
eens in het park te kunnen wandelen. Zonder die hulpmiddelen 
zou het niet meer mogelijk zijn om samen in ons huis te blijven. 
En voor de prijs moeten we het echt niet laten.

Roger, 67 jaar

6.1 Hulpmiddelen ontlenen

Een aangepaste inrichting van de ziekenkamer en de 
inschakeling van technische hulpmiddelen vergemakkelijken 
de thuiszorg. Een aangename en goed ingerichte kamer is 
niet alleen belangrijk voor de zorgbehoevende persoon maar 
ook voor de verzorgers. Hulpmiddelen vergemakkelijken de 
verzorging en bevorderen in hoge mate het comfort en de 
zelfredzaamheid van zieken, ouderen of personen met een 
handicap. 

Bij de CM-uitleendienst kunt u verschillende soorten hulp-
middelen ontlenen zoals krukken, rolstoelen en loophulp-
middelen, hoog-laagbedden, hulpmiddelen voor heffen en tillen, 
hulpmiddelen bij ademhalingstherapie, oefenapparatuur en 
alarmeringstoestellen. 

U kunt het meeste materiaal zelf afhalen en terugbrengen. 
Hulpmiddelen die u zelf niet kunt ophalen of grote toestellen 
worden thuis geleverd tegen een kleine vergoeding.

De uitleendienst staat garant voor de kwaliteit van elke 
ontlening. Een grondige reiniging is standaard voorzien bij elke 
terugname en het materiaal wordt gecontroleerd op defecten.

Huurgeld

• De maand waarin het huurcontract start wordt steeds 
aangerekend, de maand waarin het contract eindigt niet;

• De eerste maand betaalt u contant ;
• Aan niet-CM-leden wordt een waarborgsom gevraagd;
• Ontleent u materiaal voor een langere periode, dan ontvangt 

u tussentijdse facturen.

Kosten thuisbezorging

U kunt de hulpmiddelen, tegen kostprijs, keurig bij u thuis laten 
leveren (en terug ophalen). 

Uw CM-voordeel

Als CM-lid betaalt u slechts 25 % van de huurprijs. 
Per kalenderjaar betaalt u bovendien nooit meer dan 
150 euro huurgeld. Bent u aangesloten bij een ander 
ziekenfonds, dan betaalt u de publieksprijs en een hogere 
kostenvergoeding bij thuislevering.

Adressen uitleendiensten

Thuiszorgwinkels
Thuiszorgwinkel Diksmuide 
IJzerlaan 21, 8600 Diksmuide 
Tel. 051 51 18 62 
Fax 051 51 18 63

Thuiszorgwinkel Oostende 
Rosmolenstraat 5, 8400 Oostende 
Tel. 059 25 54 30 
Fax 059 80 51 64

Thuiszorgwinkel Veurne 
Sporkijnstraat 8, 8630 Veurne 
Tel. 058 31 51 61 
Fax 058 31 53 39

info@thuiszorgwinkel.be 
www.thuiszorgwinkel.be

6.2 Hulpmiddelen aankopen

Soms is de aankoop van een hulpmiddel aangewezen of zelfs 
noodzakelijk. Ook dan kunt u terecht in de CM-Thuiszorgwinkels. 
Deskundig personeel adviseert u over de aankoop van 
verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen. 

Een bandagist met RIZIV-erkenning geeft in de CM-
Thuiszorgwinkels persoonlijk advies en werkt daarom liefst 
op afspraak. Het aanbod bestaat o.a. uit stomahulpmiddelen, 
uitwendige borstprothesen, therapeutische elastische armkousen 
en handschoenen, lumbostaten, steunzolen en breukbanden. 

De CM-Thuiszorgwinkels hebben eigen orthopedische 
verstrekkers voor vervaardiging en individueel aanpassen 
van steunapparaten en kunstledematen, en een team van 
rolstoelverstrekkers die u advies geven bij de keuze van 
een rolstoel of loophulpmiddelen. Zij helpen u ook bij de 
administratieve afwerking van het dossier voor de terugbetaling 
door het RIZIV. 

6 Welke hulpmiddelen kan ik ontlenen of kopen om thuiszorg  
 te vergemakkelijken?
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Voorwaarden

• U bent lid van CM;
• Een doktersvoorschrift is enkel vereist bij de aankoop 

van incontinentiemateriaal, antidoorligmateriaal en een 
aërosoltoestel;

• De gebruiker van het incontinentiemateriaal moet ouder zijn 
dan vier jaar;

• Het materiaal werd aangekocht in een CM-Thuiszorgwinkel 
en komt voor op de limitatieve lijst.

Tegemoetkoming materiaal

CM-leden krijgen een korting van 10 %. Voor een aantal 
hulpmiddelen wordt een ruimere korting verleend:
• 40 % op incontinentiemateriaal (bv. onderleggers, pampers...) 

- voor leden die thuis verzorgd worden;
• 40 % op antidoorligmateriaal (preventie doorligwonden) - met 

een maximum van 744 euro per jaar;
• 40 % op een toiletstoel - met een maximum van 62 euro per 

jaar;
• 40 % op een aërosoltoestel - met een maximum van 124 euro 

per jaar;
• 40 % op toebehoren aspirator - met een maximum van 37 euro 

per jaar;
• 40 % op de aankoop van toebehoren bij plaswekkersysteem 

(bv. mat of slipje) - met een maximum van 25 euro;
• 40 % op een arm- of beenhuls bij lymfedrainage - met een 

maximum van 124 euro;
40 % op bloedglucosestrips (mits medisch attest zelfcontrole) 
op de kostprijs - met een maximum van 150 euro per jaar.

•
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CM-thuiszorgtip

In sommige situaties komt de overheid tegemoet in de 
aanschaf van hulpmiddelen.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap komt tegemoet in de kosten van een aantal 
hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning. 
Ook het Vlaams Gewest en sommige provincies 
voorzien een aantal tegemoetkomingen bij 
woningaanpassing. 
Het RIZIV geeft een terugbetaling op een aantal 
mobiliteitshulpmiddelen zoals rolstoelen, loophulpen 
en bandagisterie.

Voor informatie, voorwaarden en aanvraag kunt u terecht bij het 
CAW-dienst maatschappelijk werk van CM.

•

•

•

Adressen CM-Thuiszorgwinkels

Thuiszorgwinkel Diksmuide 
IJzerlaan 21, 8600 Diksmuide 
Tel. 051 51 18 62 
Fax 051 51 18 63

Thuiszorgwinkel Oostende 
Rosmolenstraat 5, 8400 Oostende 
Tel. 059 25 54 30 
Fax 059 80 51 64

Thuiszorgwinkel Veurne 
Sporkijnstraat 8, 8630 Veurne 
Tel. 058 31 51 61 
Fax 058 31 53 39

info@thuiszorgwinkel.be 
www.thuiszorgwinkel.be
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Ik zorg al jaren voor mijn vrouw die zwaar dementerend is. Het 
wordt mij soms wat te veel. Ik zou graag één keer per week 
een dagje vrij willen, waarop ik naast mijn huishoudelijk werk 
ook eens zou kunnen ontspannen. Het CM-Thuiszorgcentrum 
raadt me aan om gebruik te maken van thuisoppas en een 
dagverzorgingscentrum. Ik kreeg ook informatie over andere 
opvangmogelijkheden, zoals kortverblijf, nachtopvang en her-
stelkuren.

Roger, 76 jaar

7.1 Oplossingen in de thuissituatie

 
Dienst voor oppashulp

De dienst voor oppashulp voor chronisch zieken, zorgbehoe-
vende ouderen en personen met een handicap neemt met 
vrijwillige oppassers even de zorg van de mantelzorger over. 
Een ziek of zorgbehoevend familielid verzorgen is een zinvolle 
maar zware opdracht. Dag en nacht instaan voor iemand kan na 
een tijdje zwaar doorwegen. De thuisoppassers zorgen ervoor 
dat u met een gerust hart even weg kunt, voor een dringende 
boodschap of gewoon om even te ontspannen. Na een korte 
onderbreking kunt u de zorgtaak dan weer met nieuwe energie 
opnemen. 

Thuisoppas kan overdag, ‘s avonds, tijdens het weekend of 
eventueel ’s nachts georganiseerd worden. De thuisoppasser:

biedt gezelschap en toezicht. In noodgevallen contacteert hij 
de familie, de huisarts of de hulpdiensten;
zorgt voor aangename tijdsbesteding;
helpt bij beperkte verplaatsingen in en rond het huis;
neemt een beperkt aantal taken op zoals maaltijden 
opwarmen, hulp bieden bij het eten,  toezicht houden op de 
inname van medicatie, hulp bieden bij toiletbezoek.

 
Thuisoppassers nemen geen huishoudelijke of medisch-
verpleegkundige taken op.

Oostende - 059 55 40 51 
 vzw Thuisoppas
 Cirkelstraat 8, 8400 Oostende
 thuisoppas.oostende@cm.be
 www.oppasvzw.be
 
Oostende - 059 70 69 53
 Familiezorg
 Wellingtonstraat 70, 8400 Oostende   
 oostende@familiezorg-wvl.be
 www.familiezorg-wvl.be 

•

•
•
•

Oppas+ of oppas voor kinderen met een handicap 
of chronisch zieke kinderen

Wilt u als ouder van een kind met een handicap of een langdurige 
ziekte er eens tussenuit? CM biedt u aangepaste thuisoppas met 
deskundige oppasvrijwilligers. Zij weten hoe ze met kinderen 
met een handicap of ziekte moeten omgaan en kunnen, in functie 
van de mogelijkheden van uw kind en in samenspraak met u, 
zorgen voor een aangename bezigheid tijdens uw afwezigheid. 
U kunt oppas aanvragen voor overdag, ’s avonds of tijdens het 
weekend. Indien nodig kan ook nachtoppas voorzien worden.

De oppasser:

biedt gezelschap en toezicht. In noodgevallen contacteert hij 
de familie, de huisarts of de hulpdiensten;
zorgt voor een aangename tijdsbesteding op maat van het 
kind (bv. wandelen, al dan niet met de rolwagen);
neemt een beperkt aantal taken op zoals maaltijden 
opwarmen, helpen eten, hulp bij toiletbezoek, toezicht op 
inname van medicatie;
houdt eventueel, in overleg met de verantwoordelijke van de 
dienst voor oppashulp, toezicht op andere kinderen in het 
gezin.
 
 
Uw CM-voordeel

Oppas

CM voorziet overdag in thuisoppas tegen een 
voordeeltarief van 2,50 euro per uur, met een minimum 
van 2 uren per oppasbeurt. Voor nachtoppas betaalt u 
van 24 u tot 8 u ‘s morgens 15 euro. De uren ervoor of 
erna worden gerekend aan 2,50 euro per uur. De oppas 
wordt aangeboden door goed opgeleide vrijwilligers. 

Diksmuide - 051 50 37 30
Prutske - dienst opvang zieke of gehandicapte kinderen 
aan huis
Kwadestraat 2, 8600 Diksmuide
prutske.diksmuide@skynet.be
www.prutske.be

Oostende - 059 55 40 51
Oppas+ : Thuisoppas voor kinderen met een handicap  
Cirkelstraat 8, 8400 Oostende    
thuisoppas.oostende@cm.be
www.oppasvzw.be

Oostende - 059 70 69 53
Oef! - thuisoppasdienst - Thuisoppas kinderen met een 
handicap 
Wellingtonstraat 70, 8400 Oostende   
oostende@familiezorg-wvl.be
www.familiezorg-wvl.be

•

•

•

•

7 Zijn er tijdelijke oplossingen mogelijk om de situatie thuis  
 te verlichten? 
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Lo-Reninge - 057 40 90 90 
Hof Ten Yzer
Dorpplaats 14, 8647 Lo-Reninge 
info@hoftenijzer.be

Nieuwpoort - 058 23 45 41 
Dunewinde 
Albert I-laan 71, 8620 Nieuwpoort
wooncentrum@tenanker.be

Nieuwpoort - 058 23 45 41
Ten Anker
Albert I-laan 71, 8620 Nieuwpoort
wooncentrum@tenanker.be

Oostende - 059 55 10 37
St.- Jozef
Nachtegalenlaan 38, 8400 Oostende
info@vzwmsi.be

Oostende - 059 40 24 00 
Lacourt
 Rode Kruisstraat 10, 8400 Oostende
annette.pollentier@sho.be

Veurne - 058 33 36 49
Tagaste
Ieperse Steenweg 98 A,  8630 Veurne   
huizemariatroost@skynet.be

7.2 Oplossingen buitenshuis

 
Dagopvang 

Zorgbehoevende personen die thuis verzorgd worden, kunnen 
overdag terecht in een dagverzorgingscentrum, dat meestal 
verbonden is aan een rust- en verzorgingstehuis. De meeste 
centra voorzien opvang van maandag tot vrijdag. Ze staan in 
voor medische verzorging, aangepaste maaltijden en animatie. 
Sommige centra voorzien eveneens het vervoer. 

Voorwaarden

• U bent lid van CM;
• De opvang gebeurt in een instelling erkend door de Vlaamse  

Gemeenschap of door CM.

Diksmuide - 051 50 02 48 
Sint Jozef 
Iepersteenweg 6, 8600 Diksmuide 
info@cozstjozef.be

Houthulst - 051 70 81 90 
De Corver, WZC Cassiers Seniorenzorg
7e Geniestraat 3, 8650 Houthulst 
info@wzccassiers.be
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Uw CM-voordeel

CM geeft een tegemoetkoming van 5 euro per dag voor 
opvang in een erkend dagverzorgingscentrum, met een 
maximum van 500 euro per jaar.

Voor kinderen die verblijven in een door het Vlaams 
Agentschap erkend semi-internaat voor niet-
schoolgaande kinderen tot 21 jaar, bedraagt de 
tegemoetkoming 2,50 euro per dag met een maximum van 
100 dagen per jaar.

Ook voor een verblijf in een dagverzorgingscentrum voor 
pal-liatieve zorgen erkend door het RIZIV ontvangt u een 
tegemoetkoming.
Meer info op www.cm.be - keuze Oostende.

Nachtopvang 

Sommige rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen bieden 
ook residentiële nachtopvang aan, waarbij de zorgbehoevende 
persoon overdag in een thuiszorgsituatie verblijft en de nacht 
doorbrengt in een residentiële instelling. Hij krijgt er de nodige 
zorgen (verzorging, ochtendtoilet, ontbijt ...). Overdag is de 
zorgbehoevende gewoon thuis en kan de mantelzorger er weer 
uitgerust tegenaan.

Diksmuide - 051 50 04 06
Yserheem
IJzersteenweg 1,  8600 Diksmuide
yserheem@ocmw.diksmuide.be

Reninge - 057 40 90 90
 Hof Ten Yzer
 Dorpplaats 14, 8647 Lo-Reninge 
 info@hoftenijzer.be

Woumen - 051 50 02 48
Sint-Jozef
Iepersesteenweg 6, 8600 Diksmuide
info@cozstjozef.be

Uw CM-voordeel

Nachtopvang

De CM-tegemoetkoming bedraagt bij kortverblijf 15 euro 
per dag (of 50 % van de kosten).
U kunt tot 28 dagen per jaar van deze tegemoetkoming 
genieten.

Kortverblijf

De CM-tegemoetkoming bedraagt bij nachtopvang 15 
euro per nacht (of 50 % van de kosten).
U kunt tot 28 dagen per jaar van deze tegemoetkoming 
genieten.
Meer info op www.cm.be - keuze Oostende.
 

Kortverblijf 

Een aantal rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen en 
instellingen voor personen met een handicap bieden de 
mogelijkheid om een oudere of een persoon met een handicap 
enkele dagen of weken op te nemen. Op die manier heeft de 
vertrouwde mantelzorger tijd om zelf bijvoorbeeld ook eens op 
reis te gaan, om met een gerust hart een medische ingreep te 
ondergaan …

Voorwaarden

• U bent lid van CM;
• U wordt thuis verzorgd en kunt na het kortverblijf voor 

minstens 7 dagen terug naar de thuissituatie;
• U verblijft in een instelling die door de Vlaamse Gemeenschap 

of door CM erkend is als voorziening voor kortverblijf.

alveringem - 058 28 81 34 
Clep 
Gapaard 9,  8690 Alveringem 
clep@ocmwalveringem.be  

Bredene - 059 339781 
Wackerbout
Duinenstraat 106, 8450 Bredende
Info@ocmwbredene.be

Bredene - 059 32 36 49 
Ter Zande 
Driftweg 141, 8450 Bredene
ter_zande@hotmail.com

De Haan - 050 43 30 00
De Branding
Koninklijke Baan 90, 8420 De Haan
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De Panne - 058 41 12 31
Home Denisfer
A. Ollevierlaan 4, 8660 DE PANNE 
Elena-benghine@hotmail.com

De Panne - 058 41 11 33 
St. Bernardus 
Koninklijke Baan 18, 8660 De Panne
info@sintbernardus.be

Diksmuide - 051 50 04 06
Yserheem
Yserheemplein 1, 8600 Diksmuide
yserheem@ocmw.diksmuide.be

Diksmuide - 051 50 02 48 
St.-Jozef 
Iepersteenweg 6, 8600 Diksmuide  
info@cozstjozef.be

Gistel - 059 27 01 10
St.-Godelieve 
St.-Jansgasthuisstraat 16, 8470 Gistel
woonzorg@sintgodelieve.be

Houthulst - 051 70 81 90
Cassiers
7e Geniestraat 3, 8650 Houthulst
Info@wzccassiers.be

Houthulst - 051 54 45 30
Woon- en zorgcentrum Merkem seniorenzorg 
Kouterstraat 46, 8650 Houthulst    
wzcmerkem@skynet.be

Ichtegem - 059 29 08 72
St.-Anna
Westkerkestraat 66, 8480 Ichtegem   
Info@wzc-sint-anna.be

Koekelare - 051 58 21 68
Meunyckenhof
Meunyckenplein 2, 8680 Koekelare  

Koksijde - 058 53 58 53 
De Brink
Pannelaan 55, 8670 Koksijde
de.brink@belgacom.be

Middelkerke - 059 31 92 31 
De Ril
Sluisvaartstraat 17, 8430 Middelkerke
philippe.vandenabeele@ocmwmiddelkerke.be

Nieuwpoort - 058 22 38 10
De Zathe
K. Astridlaan 103, 8620 Nieuwpoort
rusthuis.ocmw@nieuwpoort.be

Nieuwpoort - 058 23 45 41 
Ten Anker 
Albert I laan 71, 8620 Nieuwpoort 
wooncentrum@tenanker.be

Oostende - 059 40 24 00
A. Lacourt
Rodekruisstraat 10, 8400 Oostende
annette.pollentier@sho.be

Oostende - 059 55 50 24 
De Boarebreker 
Kaïrostraat 82, 8400 Oostende
annette.pollentier@sho.be

Oostende - 059 55 10 30
St. Jozef
Nachtegalenlaan 38, 8400 Oostende
info@vzwmsi.be

Oostende - 059 70 16 13
St. Elisabeth
Zwaluwenstraat 2, 8400 Oostende 
st.elisabeth.oostende@gvo.be

Oostende -  059 34 02 30 
Riethove
Ettelgemstraat 20, 8400 Oostende 
door.goes@publilink.be

Veurne - 058 31 31 67
St.-Anna
Bulskampstraat 39, 8630 Veurne
st.anna.bulskamp@gvo.be
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Herstelverblijf 

Na een zware ziekteperiode of ontslag uit het ziekenhuis 
bestaat de mogelijkheid om enkele weken in een hersteloord 
te verblijven. Die oplossing dient medisch verantwoord te zijn 
en overbrugt de terugkeer naar een normale thuissituatie. 
Men beschikt tijdens een herstelverblijf over alle nodige 
voorzieningen zoals medische zorg, verpleegkundige hulp, 
kinesitherapie en dieetvoeding.

De patiënt verblijft in het hersteloord van zijn keuze, nadat de 
medische behandelingsfase achter de rug is en een bestendige 
bedrust of permanente medische begeleiding niet meer nodig 
is. Afhankelijk van de medische situatie wordt de herstellende 
opgenomen als acuut herstellende of als chronisch herstellende. 
Toelating van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds is 
vereist.

Acuut herstellende
Een herstelverblijf is mogelijk als de acute medische 
behandeling achter de rug is en bestendige bedrust of een 
permanente medische begeleiding niet meer nodig is. Een 
herstelverblijf met CM-tegemoetkoming is mogelijk voor 
minimum 14 dagen. Na akkoord van de geneesheer van het 
hersteloord kan het verblijf verlengd worden tot maximum 
60 dagen voor acuut zieken of 21 dagen voor hun chronisch 
zieke begeleiders. 

Chronisch herstellende
Personen met een chronische ziekte kunnen op elk moment 
een herstelverblijf aanvragen. Zij kunnen gedurende 2 jaar 
minimum 10 en maximum 20 dagen gebruikmaken van het 
herstelverblijf. 

De aanvraag kan gebeuren via de sociale dienst van 
het ziekenhuis waar u verblijft of via het CAW-dienst 
maatschappelijk werk van het ziekenfonds. 

CM-thuiszorgtip 

Start zo snel mogelijk deze procedure op om de 
overgang van het ziekenhuis naar het hersteloord zo 
vlot mogelijk te laten verlopen.

Hersteloorden

Ter Duinen 
Louisweg 46  
8620 Nieuwpoort 
058 22 33 11
www.ter-duinen.be

•

•

•

Domein Hooidonk 
Langestraat 170 
2240 Zandhoven 
03 320 28 11 
http://www.hooidonk.be

Domaine de Nivezé 
Route de Tonnelet 76 
4900 Nivezé Spa 
087 79 00 00  
http://www.niveze.be

Uw CM-voordeel

Als acuut zieke betaalt u voor een tweepersoonskamer  
31,90 euro per dag (leden met verhoogde tegemoet-
koming betalen 13 euro). De meerprijs voor een 
eenpersoonskamer bedraagt 10 euro. Zieken met een 
chronische aandoening betalen 42 euro per dag (leden 
met een verhoogde tegemoetkoming betalen 28,10 euro).
Meer info op www.cm.be - keuze Oostende.

Vakanties voor zieken 

Ziekenzorg CM organiseert jaarlijks vakanties voor zieken in 
binnen- en buitenland. De partner of een begeleider kunnen 
de zieke vergezellen. De vakanties zijn bedoeld voor personen 
met beperkingen of een langdurige ziekte en voor mensen met 
een extra zorgbehoefte en hun familie. Deskundige vrijwilligers, 
waaronder verpleegkundigen, staan in voor de verzorging en 
animatie van de zieken.

Uw CM-voordeel

Zieken of gehandicapte leden die deelnemen aan een 
vakantie of bedevaart ingericht door Ziekenzorg CM, 
krijgen een éénmalige jaarlijkse tegemoetkoming:

• 50 euro voor een binnnen- of een buitenlandse vakantie 
en/of

•  60 euro voor een Lourdesbedevaart

Meer info op www.cm.be - keuze Oostende.

Voor meer informatie over tijdelijke oplossingen kunt u terecht 
bij het CAW-dienst maatschappelijk werk.

•

•
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Toen we jaren geleden ons huis bouwden, stonden we 
er helemaal niet bij stil dat één van ons misschien ooit 
hulpbehoevend zou worden. Nu mijn vrouw rolstoelgebonden 
is, komen we allerlei problemen tegen. De badkamer gebruiken 
is voor mijn vrouw bijvoorbeeld een hele opdracht. Gisteren is 
er een ergotherapeut langsgekomen en hij heeft samen met ons 
overlopen hoe we ons huis kunnen aanpassen aan de noden 
van mijn vrouw. Hij vertelde ons ook dat we subsidies kunnen 
aanvragen bij de overheid.

Antoine, 68 jaar

8.1 Advies bij woningaanpassing

Wanneer u zorgbehoevend wordt, blijkt soms dat het huis 
waar u al uw hele leven woont niet meer zo comfortabel is als 
vroeger. Uw rolstoel kan niet overal door, er zijn trapjes waar 
u niet op kunt, het is onmogelijk om op een veilige manier uit 
bad te komen … Gelukkig bestaan er tal van hulpmiddelen die 
ervoor zorgen dat u zich weer vlot kunt verplaatsen in uw huis. 
Omdat het niet altijd even makkelijk is om zelf te zien welke 
aanpassingen nodig zijn, geven een aantal diensten advies.

Naargelang de dienst die langskomt voor een huisbezoek, 
bestaat hun dienstverlening erin om advies te geven rond de 
noodzakelijke aanpassingen, te onderzoeken of de aanpassingen 
technisch haalbaar zijn (bv. bij plaatsen van traplift), te zoeken 
naar geschikte uitvoerders en premieaanvragen op te maken. 

Uw CM-voordeel

Woningaanpassing

Een ergotherapeut geeft u gratis advies om uw huis te 
laten aanpassen aan uw noden en zorgbehoeften. Hij 
gaat na of u een tegemoetkoming voor die aanpassingen 
kunt genieten en verwijst u eventueel door.

Meer info op www.cm.be - keuze Oostende.

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een advies bij 
woningaanpassing kunt u terecht bij de ergotherapeute van CM 
Oostende - woningaanpassing.oostende@cm.be

8 Mijn woning is niet meer aangepast aan mijn gezondheids- 
 toestand. Wat nu? 

8.2 Tegemoetkomingen voor woningaanpassing 

De kosten die een woningaanpassing met zich meebrengt, 
kunnen snel oplopen. Mogelijk hebt u recht op een aantal 
tegemoetkomingen die de kosten kunnen drukken. 

Verschillende Vlaamse provinciebesturen geven een 
aanpassingspremie voor het aanpassen van uw woning aan de 
specifieke noden van personen met een handicap en ouderen. 
U moet wel voldoen aan bepaalde inkomensvoorwaarden 
en voorwaarden betreffende de woning zelf. Voor meer 
informatie neemt u best contact op met uw provinciebestuur.
www.westvlaanderen.be 

Het Vlaams Gewest geeft een aanpassingspremie als u 
werken uitvoert om uw woning beter geschikt te maken voor 
inwonende 65-plussers of personen met een handicap. 
Zie informatie - 10.4.4 

Bij het Vlaams agentschap voor Personen met een Handicap 
kunt u een tegemoetkoming bekomen voor het aanpassen van 
uw woning als u jonger bent dan 65 jaar. Ook voor specifieke 
hulpmiddelen, zowel in een verbouwing als bij nieuwbouw, 
kunt u een tegemoetkoming krijgen. Voor eventueel 
bijkomende breekwerken die niet vergoed worden door 
het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
kan soms een beroep gedaan worden op de Vlaamse 
verbeteringspremie of de Vlaamse renovatiepremie.
www.vaph.be

Ziet u door het bos de bomen niet meer, neem dan gerust 
contact op met het CAW-dienst maatschappelijk werk van 
CM of met het CM-Thuiszorgcentrum van uw regio voor meer 
informatie. Het CAW-dienst maatschappelijk werk is door de 
Vlaamse Overheid erkend als gespecialiseerd multi-disciplinair 
team door het Vlaams Agentschap.

 
CM-thuiszorgtip

Informeer ook eens bij uw gemeentebestuur of er een 
gemeentelijke tegemoetkoming bestaat voor verbetering 
of aanpassing van de woning.  

•

•

•
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Wonen Vlaanderen
 Vlaamse Gemeenschap
 Werkhuisstraat 9 
 8200 Brugge
 

www.rechtenverkenner.be 

www.premiezoeker.be 

Vlaams Agentschap 
 Magdalenastraat 20
 8200 Brugge
 www.vaph.be 

WONEN voor 55+

Er zijn heel wat woonvormen voor ouderen. Wat voor u 
wenselijk of haalbaar is, hangt af van uw fysieke, mentale 
en financiële toestand. De meeste mensen blijven liefst zo 
lang mogelijk in hun vertrouwde woning. Thuiszorg maakt 
dat mogelijk. Toch komt er soms een moment waarop u 
moet uitkijken naar een meer geschikte woonvorm. Heel 
wat ouderen maken de overstap van hun vertrouwde 
woning naar een flat of serviceflat. Sommigen kiezen 
meteen voor een rustoord. Andere verbouwen hun 
woning tot een levensbestendige woning, aangepast aan 
alle levensfases of gaan op zoek naar nieuwe alternatieve 
woonvormen zoals kangoeroewonen, duplexwonen of 
groepswonen.

Contacteer uw regionaal CM-Thuiszorgcentrum voor 
meer informatie. 

Het CM-Thuiszorgcentrum beschikt over een degelijke 
brochure met meer informatie over de rusthuizen en de 
service-flats in de regio.
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Ik moet voor een zestal weken dagelijks naar het ziekenhuis 
voor radiotherapie, om mijn borstkanker verder te behandelen. 
Dat wil zeggen dat er elke dag iemand klaar moet staan om mij 
naar het ziekenhuis te brengen, die ook nog wil wachten tot na 
de behandeling om me daarna terug naar huis te brengen. Mijn 
kinderen hebben een beurtrol opgesteld, maar er bleven toch 
nog een aantal gaten. Daarom hebben we de Minder Mobielen 
Centrale ingeschakeld. Op de dagen die we niet ingevuld kregen, 
komt er een vrijwilliger die mij naar het ziekenhuis brengt en 
weer naar huis. 

Elsa, 53 jaar

9.1 De belbus

De belbus is een dienstverlening van de vervoermaatschappij 
De Lijn. Het verschil met een gewone lijnbus is dat de belbus 
geen vaste route heeft. Er is wel een richtdienstregeling, maar 
de belbus rijdt alleen op aanvraag en op trajecten waar geen 
regelmatig busverkeer is. Toch is een belbus geen taxi: hij stopt 
alleen aan de aangevraagde belbushaltes van De Lijn. Elke 
belbus voorziet een plaats voor een rolstoel.

Hoe aanvragen?

Een rit met de belbus moet u reserveren, liefst één dag en ten 
laatste twee uur voor uw vertrek. U kunt meteen uw terugreis 
reserveren. 

U geeft volgende gegevens door:

uw naam, adres en telefoonnummer of klantennummer; 
de datum van uw verplaatsing en het gewenste vertrek- en 
aankomstuur; 
uw vertrek- en eindpunt en het aantal reizigers waarvoor u 
belt; 
of u wilt overstappen op de trein.

Indien u rolstoelgebonden bent en gebruikmaakt van een 
reguliere lijnbus, kunt u een lijnbus aanvragen waar plaats 
voorzien is voor een rolwagen. Daarvoor neemt u best twee 
dagen op voorhand contact op.

Belbuscentrale: 059 56 52 56

Fax 059 56 52 36 - alleen doven, slechthorenden en mensen met 
afosie kunnen reserveren via de fax.

Belbusgebieden: Diksmuide - Houthulst - Koekelare - Ichtegem 
- Kortemark - Veurne.

•
•

•

•

Een medewerker zegt u hoe laat u aan de halte moet zijn. Als u 
uw gewenste verplaatsing ook kunt maken met een reguliere 
buslijn, binnen een wachttijd van 60 minuten, wordt u naar die 
lijn verwezen.

De tarieven en vervoersbewijzen van De Lijn gelden ook op de 
belbus. 

Meer informatie over de voorwaarden vindt u op www.delijn.be 
of telefoon nr: 059 56 52 56 
Openingsuren: weekdagen van 6.30 - 19 uur / zater-, zon- en 
feestdagen van 8 tot 19 uur.

9.2 Minder Mobielen Centrale (MMC)

De Minder Mobielen Centrales (MMC’s) werden opgericht om 
mensen met verplaatsingsproblemen en een beperkt inkomen 
toch de nodige transportmogelijkheden te bieden. Meestal gaat 
het om personen met een handicap, ouderen of mensen in een 
sociale noodsituatie die familie willen bezoeken, naar de dokter 
moeten of boodschappen willen doen. 

Vrijwillige chauffeurs, die zich op bepaalde dagen of uren 
beschikbaar stellen, verzorgen met hun eigen wagen het vervoer. 
De aanvragen worden gecoördineerd door een telefonische 
permanentiedienst. U vraagt het vervoer best minstens twee 
werkdagen op voorhand aan.

De Minder Mobielen Centrales werken via Taxistop. U betaalt 
jaarlijks 7 euro lidgeld aan Taxistop. Taxistop zorgt voor een 
degelijke verzekering.

Kostprijs 

U betaalt 0,30 euro per km en 0,50 euro administratiekosten per 
rit. Kosten van parking en dergelijke zijn ook ten laste van de 
gebruiker.

Meer informatie vindt u op www.taxistop.be of telefoonnummer 
059 55 40 50.

• regio Oostende - Bredene - Veurne
 Thuiszorgcentrum
 Cirkelstraat 8 (Mijnplein) te 8400 Oostende
 tel. 059 55 40 50
 fax 059 55 40 97
 e-mail: mmc.oostende@cm.be

•  regio Diksmuide
 Rerum Novarum
 Koning Albertstraat 29 te 8600 Diksmuide
 tel. 051 55 01 58
 fax 051 55 01 59

9 Ik heb geen vervoermogelijkheden, hoe geraak ik waar  
 ik moet zijn?
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voor opname in of bij ontslag uit het ziekenhuis binnen West-
Vlaanderen of een referentieziekenhuis (bv. de universitaire 
ziekenhuizen);
voor behandeling in het dagziekenhuis binnen West-
Vlaanderen of een referentieziekenhuis;
voor liggend consultatievervoer naar een ziekenhuis binnen 
West-Vlaanderen of naar een referentieziekenhuis;
voor vervoer naar een door het CM-ziekenfonds erkend 
hersteloord.

Speciaal vervoer

Onder speciaal vervoer valt het vervoer voor:

nierdialyse;
chemotherapie en de daaruit voortvloeiende toezichts-
consultaties;
bestraling en de daaruit voortvloeiende toezichts-
consultaties;
opvolgingsconsultaties binnen het jaar na transplantatie.

aanvraag ziekenvervoer

Gewoon vervoer moet tegen ten laatste de voorafgaande 
werkdag vóór 17 uur aangevraagd worden bij één van de 
aangenomen vervoerders. 

Voor het speciaal vervoer in het kader van nierdialyse vraagt 
het dialysecentrum het vervoer aan bij het CM-ziekenfonds 
in het geval het een nieuwe nierdialysepatiënt betreft. 
De nierdialysepatiënt krijgt dan van het ziekenfonds een 
rittenschema toegewezen. Elke wijziging die invloed kan hebben 
op het rittenschema moet door de patiënt zelf gemeld worden 
ten laatste de voorafgaande werkdag vóór 17 uur (op vrijdag 
vóór 12 uur) bij de dienst ziekenvervoer van CM Oostende. 

Het andere speciaal vervoer (opvolgingsconsultaties binnen 
het jaar na transplantatie, chemotherapie, bestraling en de 
toezichtsconsultaties na bestraling en chemotherapie) moet 
steeds ten laatste de voorafgaande werkdag vóór 17 uur 
(op vrijdag vóór 12 uur) aangevraagd worden bij de dienst 
ziekenvervoer van CM Oostende op het nummer 059 55 26 19.

Persoonlijk aandeel

Wanneer u voor uw ziekenvervoer een beroep doet op één van 
de aangenomen vervoerders betekent dit dat u een deel van de 
factuur rechtstreeks betaalt aan de aangenomen vervoerder. 
Dit deel wordt het persoonlijk aandeel genoemd. Voor het 
persoonlijk aandeel is er geen tegemoetkoming meer voorzien 
van het CM-ziekenfonds. Dit bedrag valt dus volledig ten laste 
van het CM-lid. Het verschil tussen de factuur en het persoonlijk 
aandeel wordt ten laste genomen van CM. Dit verschil wordt 
rechtstreeks geregeld tussen de aangenomen vervoerder en 
het ziekenfonds.

•

•

•

•

•
•

•

•

• regio Middelkerke
 Ten Bunderen 
 Kerkstraat 41 te 8430 Middelkerke
 tel. 059 30 01 69
• regio Oudenburg
 Leentje Claeys-Vanhaecke
 Eikenlaan 12 te 8460 Westkerke
 tel. 059 26 74 38
 Bij afwezigheid: contacteer de Minder Mobielen Centrale  
 Oostende.

9.3 Ziekenvervoer 

Door de aard van de ziekte of de handicap is het niet altijd 
mogelijk om met persoonlijk of een openbaar vervoer de 
verplaatsing naar en van het ziekenhuis te maken. Aangepast 
vervoer met een ziekenwagen is in een aantal gevallen 
noodzakelijk. CM zette een systeem op punt waardoor u in 
bepaalde gevallen - tegen een vergoeding - gebruik kunt 
maken van een ziekenwagen. Voorwaarde hiervoor is dat het 
ziekenvervoer medisch noodzakelijk is.

CM Oostende sloot een overeenkomst af met een aantal 
ziekenvervoerders. Hierdoor kunt u - in bepaalde gevallen - een 
tegemoetkoming krijgen als u een beroep doet op één van de 
volgende aangenomen vervoerders: 

Deroo - 058 41 11 81
U woont in Alveringem, De Panne, Koksijde, Lo-Reninge, 
Nieuwpoort en Veurne.

Diana - 051 58 1� 43
Vanderheeren - 051 58 84 14 
U woont in Diksmuide, Houthulst, Ichtegem, Koekelare en 
Kortemark.

Medicar - 050 38 55 66 
U woont in Bredene, De Haan, Gistel, Middelkerke, Oostende 
en Oudenburg.

Voor vervoer bij nierdialyse kunt u ook terecht bij deze 
ziekenvervoerders:
albrecht - 058 �3 87 �0
First Care - 051 �4 08 08 & 057 �0 8� 8�

Binnen het ziekenvervoer worden twee categorieën 
onderscheiden: het gewoon vervoer en het speciaal vervoer.

Gewoon vervoer

CM-leden ontvangen een tegemoetkoming als zij door medische 
redenen (aangetoond via een doktersvoorschrift) én wanneer 
ze zelf niet kunnen instaan voor de verplaatsing, gebruik maken 
van het ziekenvervoer: 
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persoonlijk aandeel voor nierdialyse binnen West-
Vlaanderen: 2 euro*
persoonlijk aandeel voor ziekenvervoer naar aanleiding van 
opvolgingsconsultaties binnen het jaar na transplantatie, 
chemotherapie, bestraling en de daaruit voortvloeiende 
toezichtsconsultaties binnen West-Vlaanderen:
. 2 euro* voor gemeenschappelijk vervoer
. 3 euro* voor individueel vervoer

Als u voor de twee bovenvermelde categorieën geen beroep 
doet op een aangenomen vervoerder, maar gebruik maakt van 
persoonlijk vervoer, ontvangt u 0,30 euro per kilometer.

persoonlijk aandeel gewoon vervoer binnen West-
Vlaanderen
. leden met verhoogde tegemoetkoming: zittend - 15 euro*, 

liggend - 20 euro*
. leden zonder verhoogde tegemoetkoming: zittend - 
  20 euro*, liggend - 25 euro*

Vervoer buiten de provincie moet aangevraagd worden bij de 
dienst ziekenvervoer. Ook deze tarieven zijn beschikbaar bij de 
dienst. 
* De bedragen worden zowel voor de heen- als de terugweg 

aangerekend.

andere tegemoetkomingen

Vervoer door een niet-erkende CM-vervoerder: u ontvangt 
een tegemoetkoming per kilometer. Hierbij wordt rekening 
gehouden met minimum het persoonlijk te betalen aandeel, 
zoals voorzien in de regeling met de aangenomen vervoerders. 
Het bedrag dat u effectief betaalt aan de vervoerder - na de 
tegemoetkoming - kan dus niet lager zijn dat wat u zou moeten 
betalen indien het vervoer door een aangenomen vervoerder 
werd uitgevoerd.
Dringend vervoer:
. Dienst 100: 50 % tegemoetkoming
. Klinimobiel of helicopter: 50 % tegemoetkoming - met een 

maximum van 1 250 euro.

Vervoersdiensten

MMC

De Minder Mobielen Centrale van CM Oostende beschikt over 
een liftbus met laadplatform. 
Alleen mensen die rolwagengebonden zijn en die in Oostende 
wonen, kunnen hiervan gebruik maken.

Per kilometer betaal je 0,40 euro/km, vanaf uw 
vertrekplaats.
Hier geldt geen inkomensvoorwaarde.
Het lidgeld is gelijk.

Ander vrijwilligersvervoer afhankelijk volgens regio (lokale 
dienstencentra) 

www.delijn.be

www.taxistop.be 

•

•

•

•

•

•

•
•
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Wie in een thuiszorgsituatie belandt, kijkt vaak aan tegen een 
berg extra rekeningen, meestal net op een moment dat er 
een inkomensverlies is. De overheid voorziet verschillende 
tegemoetkomingen die dat inkomensverlies en die extra kosten 
proberen op te vangen.

Belangrijke documenten: 

de Sociale Identiteitskaart - de SIS-kaart

De zichtbare gegevens:

1 = rijksregisternummer
2 = naam
3 = voornaam
4 = geboortedatum
5 = geslacht
6 = kaartnummer
7 = geldigheidsduur
8 = chip met niet zichtbare gegevens.

Het gaat om het nummer van het ziekenfonds, uw 
lidnummer, de begin- en einddatum van uw recht op 
gezondheidszorgen en de regeling betalende derde.  Deze 
gegevens zijn enkel leesbaar met speciale apparatuur.

een geel klevertje

1 = het nummer van het ziekenfonds waarbij u bent   
      aangesloten
2 = unieke barcode
3 = het nummer van de gerechtigde van het lidboekje
4 = uw naam en adres
5 = uw terugbetalingscode
6 = code man (1) - vrouw (2)

10.1 Sociale voordelen gekoppeld aan de   
 verhoogde tegemoetkoming

Wat?

Een verhoogde tegemoetkoming in de kosten voor bepaalde 
geneeskundige verstrekkingen, zoals bv. raadpleging dokter of 
medicijnen.

De verhoogde tegemoetkoming is tevens vaak één van de 
voorwaarden om recht te hebben op een aantal andere 
voorzieningen (o.a. sociaal telefoontarief, vermindering 
openbaar vervoer...).

Wanneer heeft u recht op de verhoogde tegemoetkoming?

Wie?

weduw(en)(naars), invaliden, gepensioneerden, wezen, 
langdurig werklozen (meer dan één jaar) en ouder dan 50 
jaar en kinderen met recht op verhoogde kinderbijslag (meer 
dan 66 %) omwille van handicap of ziekte openen recht op 
voorwaarde dat het bruto-belastbaar gezinsinkomen het 
grensbedrag van  14 624,70 euro per jaar, verhoogd met  
2 707,42 euro per persoon ten laste (bedragen op 01-09-2008) 
niet overschrijdt.

gerechtigden op het leefloon, gewaarborgd inkomen 
voor bejaarden, inkomensgarantie voor ouderen of een 
tegemoetkoming voor gehandicapten en hun personen ten 
laste openen recht zonder inkomstenvoorwaarden.

OMNIO 
Vanaf 1 april 2008 bestaat ook het ‘Omnio-statuut’: ongeacht 
de leeftijd of manier van inschrijving geniet men dezelfde 
voordelen als bij de verhoogde tegemoetkoming. Enige 
voorwaarde: belastbaar inkomen lager dan 14 339,94 euro + 
2 654,70 euro per persoon die op 1 januari op hetzelfde adres 
wonen.

•

•

•

10 Op welke financiële tegemoetkomingen heb ik recht?

1

2
3

4 5

6 7

8

1
2

3

4

5 6

Het laatste cijfer van deze code moeten 
telkens een ‘1’ zijn.

CM  112

PEETERS    JAN
SCHOOLSTRAAT     1
8400         OOSTENDE
121/121     1    700630 125 33

43



de hele procedure moet binnen de maand afgehandeld zijn. Is 
dit niet het geval neem dan contact op met uw operator.

Herziening: om de twee jaar kan een herziening gebeuren door 
het BIPT.

aandacht!

Wijziging van het gezinsinkomen (vb. een inwonend 
kind is van school en begint te werken of ontvangt 
een werkloosheidsvergoeding) of een wijziging in de 
gezinstoestand moet gemeld worden zodat men kan 
onderzoeken of u nog aan de inkomstenvoorwaarde 
voldoet.

10.1.2. Voorkeurtarief voor het versturen van sms  
   via gsm

Wat?

Het voorkeurtarief is een verminderd tarief voor het versturen 
van sms-berichten voor mensen die een abonnement hebben 
bij Proximus.

Voorwaarden

Lijden aan een zware of ernstige gehoordeficiëntie volgens de 
classificatie van het ‘Bureau International d’Audiophonologie 
(BIAP), dit is een gemiddeld verlies van 71 dB of meer voor het 
beste oor bij frequenties van 500, 1.000, 2.000 en 4.000 Hz of een 
laryngectomie.

aanvraag

Deze tegemoetkoming kunt u aanvragen via een speciaal 
formulier, dat te verkrijgen is bij Proximus of bij het Centrum 
Algemeen Welzijnswerk - dienst maatschappelijk werk. 

•aanvraag

De aanvraag moet gebeuren bij het ziekenfonds.  U kunt hiervoor 
terecht in ieder CM-kantoor: dit kan ofwel rechtstreeks aan het 
loket of op afspraak.

10.1.1. Sociaal telefoontarief

Wat?

Het sociaal telefoontarief is een verminderd tarief - voor 
aansluitingskosten, maandelijks abonnementsgeld, huur toestel 
en gesprekskosten - dat aan ouderen of personen met een 
handicap wordt toegekend.
Het tarief geldt ook voor gsm, maar beperkt tot één aansluiting 
per huishouden.

Voorwaarden

66 % arbeidsongeschikt zijn en 18 jaar oud zijn en 

alleen wonen

of samenwonen, hetzij ten hoogste twee personen 
(gerechtigde + 2 personen), hetzij met bloed- of aanverwanten 
van de eerste of tweede graad (gelijk welk aantal).

65 jaar zijn en alleen wonen of samenwonen met ten hoogste 
twee personen die ten minste 60 jaar zijn, of kinderen en 
kleinkinderen die schoolplichtig zijn of 66 % gehandicapt zijn, 
of kleinkinderen die bij gerechtelijke beslissing aan u zijn 
toevertrouwd.

OF: in een hotel, rusthuis, ouderenflat of in een andere vorm 
van gemeenschapsleven wonen EN beschikken over een 
individueel telefoonabonnement dat uitsluitend door de 
titularis kan gebruikt worden.

Voor deze twee groepen is de bijkomende voorwaarde dat het 
gezamenlijk bruto-inkomen van het hele gezin lager is dan het 
grensbedrag van de verhoogde tegemoetkoming. (14 624,70 
euro per jaar verhoogd met 2 707,42 euro per samenwonende 
persoon.)

Voor volgende groepen is geen bijkomend inkomstenonderzoek 
vereist:

leefloon genieten;
mensen die laryngectomie ondergingen;
mensen met een gehoorverlies van min. 70 dB op beste oor;
oorlogsinvalide zijn.

aanvraag

bij de operator van uw keuze;
u moet geen documenten meenemen, het Belgisch Instituut 
voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) onderzoekt 
de aanvraag en verwittigt welke documenten nodig zijn;

•

•

•
•
•
•

•
•
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Het medisch attest moet ingevuld worden door de arts. De 
aanvraagbundel samen met een kopie van de identiteitskaart 
moet gefaxt worden 02 249 88 60.

10.1.3. Verminderingskaart openbaar vervoer

Wat?

een vermindering van 50 % op de volle prijs van het 
vervoerbewijs in de 2e klasse;
de vermindering geldt voor personen die recht hebben op de 
verhoogde tegemoetkoming en voor de personen die zij ten 
laste hebben;
deze vermindering kan niet gecumuleerd worden met andere 
kortingen;
de prijs van het vervoerbewijs mag nooit beneden de 
minimumprijs gaan;
de vermindering wordt aanvaard door de NMBS en door De 
Lijn. Bij De Lijn geldt de vermindering niet voor stadsritten.

Voorwaarden

Recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, d.w.z. het 
voordeeltarief bij dokter en apotheker genieten.

aanvraag

Dit voordeel kunt u aanvragen in een station in de buurt. U moet 
een verklaring van het ziekenfonds meenemen, die u per post 
toegestuurd krijgt en waarop vermeld staat dat u geniet van de 
‘verhoogde tegemoetkoming’.

Voor de verlenging van dit recht kunt u een attest aanvragen bij 
de consulent van uw gemeente.

Nodige documenten:
het attest verhoogde tegemoetkoming (geldigheidsduur drie 
maanden);
een pasfoto.

10.1.4. ‘Omnipas’ bij De Lijn

Wat?

Netabonnement van 25 euro bij De Lijn waardoor u recht heeft 
op één jaar gratis vervoer op bus, belbussen, kusttrams en 
trams. 

Voorwaarden

Recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, d.w.z. 
het voordeeltarief bij dokter en apotheker genieten en een 
verminderingskaart van het openbaar vervoer hebben.

•

•

•

•

•

•

•

aanvraag

Dit voordeel kunt u aanvragen bij De Lijn - West-Vlaanderen, 
Nieuwpoortsesteenweg 110 in Oostende. Zij zijn te bereiken op 
het telefoonnummer 059 56 52 31 (dienst abonnementen).

Nodige documenten:
een kopie van de identiteitskaart;
een kopie van de verminderingskaart.

Er zijn nog een aantal specifieke voordelen voor bepaalde 
groepen (bv. mensen met een visuele handicap, begeleiders van 
mensen met een handicap). Neem hiervoor contact op  met de 
maatschappelijk werker in het vertrouwd ziekenfondskantoor.

•
•
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aanvraag

Om de verminderingstoelage aan te vragen wendt u zich best 
tot het OCMW van uw gemeente. Meer informatie vindt u op 
www.verwarmingsfonds.be.

10.2 Voorzieningen gekoppeld aan 66 % 
 arbeidsongeschiktheid 
 (geen inkomensvoorwaarden)

10.2.1. Fiscale voordelen

Wat?

Vermindering van personenbelasting en van onroerende 
voorheffing.

personenbelasting: het belastbaar inkomen ondergaat een 
supplementaire vermindering;

onroerende voorheffing: het bedrag van de vermindering 
is afhankelijk van de gemeente en de provincie waarin u 
woont. 

•

•

10.1.5. Verwarmingstoelage 

Voorwaarden

Wie zijn woning verwarmt met bulkpropaangas, huisbrandolie 
(in bulk of aan de pomp) of verwarmingspetroleum aan de pomp 
kan een verwarmingstoelage krijgen als: 

één van de gezinsleden recht heeft op een verhoogde 
tegemoetkoming of op het OMNIO-statuut van de ziekte- en 
invaliditeitsuitkering; 
het bruto belastbaar gezinsinkomen lager of gelijk is aan 
14 057,18 euro (verhoogd met 2 602,36 euro per persoon ten 
laste); 
één van de gezinsleden een collectieve schuldenregeling of 
schuldbemiddeling heeft. 

Als de brandstof geleverd is tussen 1 september en 30 april en 
de prijs hoger ligt dan 0,49 euro/liter, kunt u tot zestig dagen na 
levering een toelage aanvragen. De toelage schommelt tussen 
3 cent en 14 cent per liter en is afhankelijk van de brandstofsoort 
en de prijs per liter. Ze bedraagt maximaal 210 euro (2008). 

Er is ook een verwarmingstoelage voorzien voor huishoudens 
met een bescheiden inkomen (belastbaar netto inkomen van 
maximaal 23 281,93 euro). De toelage bedraagt maximaal  
105 euro.

•

•

•
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Tip: om de vermindering aan te vragen, moet u contact 
opnemen met de eigenaar van de woning. De huurder heeft 
recht op de vermindering ook al betaalt hij de onroerende 
voorheffing niet en wordt die door de eigenaar betaald. 
De huurder ontvangt een brief waarin het bedrag van de 
vermindering vermeld staat. Voor de terugbetaling neemt u 
contact op met de eigenaar.

Bent u huurder van een sociale woning?
Het attest van 66 % arbeidsongeschiktheid bezorgen aan 
uw sociale woningmaatschappij. De vermindering wordt 
doorgerekend in de huurprijs.
Voor alle vragen kunt u terecht op het nummer 053 72 23 70.

10.2.2. Fiscale aftrekbaarheid als u zorgt voor een  
   inwonende ouder

Wat?

Als u zorgt voor uw inwonende (over-)(groot-)ouder(s), broers of 
zussen (ouder dan 65 jaar), die aan de inkomstenvoorwaarden 
voldoen, dan mag u hem/haar aanrekenen als persoon ten laste 
op uw belastingsbrief. Het belastbaar inkomen ondergaat een 
supplementaire vermindering.

Voorwaarden

Een oudere (65 jaar of ouder)
inwonend bij familie tot de tweede graad (kind, kleinkind, 
broer of zus);
met een inkomen beperkt tot 2.610 euro (maar 
pensioeninkomsten vrijgesteld tot 21.020 euro) wordt aanzien 
als persoon ten laste bij het belastingsplichtig familielid;
als hij/zij op 1 januari van het aanslagjaar deel uitmaakt van 
het gezin van de belastingsplichtige.

Daardoor opent hij/zij recht op een verhoging van de 
belastingsvrije som van 2.520 euro voor het belastingsplichtig 
familielid.

Indien de oudere een handicap heeft van meer dan 66 %, 
vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar, wordt hij/zij extra ten 
laste gerekend (extra verhoging belastingvrije som van 1.�60 
euro).

aanvraag

Voor het invullen van uw belastingsaangifte of voor verder 
belastingsadvies verwijzen wij u door naar uw  bankinstelling, 
verzekeraar of naar de zitdagen van de administratie van de 
belastingen.

•

•

•

Voorwaarden

66 % arbeidsongeschikt (invalide) zijn en over een erkend 
attest beschikken afgeleverd door:

de dienst voor tegemoetkomingen aan personen met een 
handicap (F.O.D.S.Z.);
of de instelling die de verhoogde kinderbijslag uitbetaalt;
of het ziekenfonds (éénmalig attest bij op pensioen-
stelling).

 
Deze 66 % arbeidsongeschiktheid moet dateren van vóór 
de eerste januari van het betreffende aanslagjaar. Dit attest 
wordt u automatisch toegestuurd.

Let wel!

De handicap/ziekte moet zich voorgedaan hebben én 
vastgesteld zijn vóór de leeftijd van 65 jaar.

Ontvangt u een ziektevergoeding net voor u op 
pensioen gaat, dan ontvangt u bij de overgang naar 
het pensioen een éénmalig attest van het ziekenfonds. 
Maak hiervan een kopie voor de belastingsdiensten, 
want er kan geen duplicaat door het ziekenfonds 
afgeleverd worden!

aanvraag

Voor vermindering van uw personenbelasting: vermeld op uw 
belastingsaangifte dat u 66 % arbeidsongeschiktheid bent.
Voor hulp, kunt u zich steeds wenden tot het plaatselijk 
belastingskantoor:

Groenestraat 86 - Blankenberge;
Woumenstraat 49 - Diksmuide;
Vrijhavenstraat 1 - Oostende
Burg 28 - Torhout
P. Benoitlaan 4 - Veurne
J. Filliaertweg 41 - Nieuwpoort

Voor vermindering onroerende voorheffing:

Bent u eigenaar?
De vermindering van de onroerende voorheffing wordt 
automatisch toegekend.
Tip: controleer dit op uw aanslagbiljet

Bent u huurder?
De vermindering van de onroerende voorheffing moet 
aangevraagd worden. Het aanvraagformulier om de 
vermindering te krijgen kan aangevraagd worden in het 
gemeentehuis, het OCMW of het plaatselijk belastingskantoor. 
Het ingevulde aanvraagformulier moet opgestuurd worden 
naar ‘Onroerende voorheffing’ - Bauwensplein 13 - bus 2 in 
9300 Aalst.

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
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met een handicap en langdurig zieken, rekening houdend met:
de bestaansmiddelen van de persoon met een handicap/zieke 
en diens partner;
de graad van de handicap en de vermindering van 
zelfredzaamheid;
de gezinssamenstelling: er worden verschillende 
bedragen uitbetaald aan gehuwden, alleenstaanden en 
samenwonenden.

Er bestaat ook nog een aparte wetgeving voor 65-plussers 
(tegemoetkoming hulp aan bejaarden - zie 10.3.2.).

Voorwaarden

De aanvraag gebeurt via het gemeentehuis. U krijgt onmiddellijk 
de medische en administratieve formulieren mee. Hierop staat  
uw dossiernummer al vermeld. U laat de medische formulieren 
invullen door de arts. De administratieve formulieren moeten 
ingevuld worden met opgave van uw inkomsten. Voor u alles 
terugstuurt naar F.O.D.S.Z. neemt u best een kopie van de 
medische formulieren.

De dossiers worden behandeld door de 
 Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (F.O.D.S.Z.)
 Kruidtuinlaan 50/ 1
 1000 BRUSSEL

U kunt opgeroepen worden voor een medisch onderzoek van 
een geneesheer-inspecteur van de F.O.D.S.Z..

De procedure en de reglementering zijn vrij ingewikkeld.

Vooraleer een aanvraag te doen, neem steeds contact op met 
het Centrum Algemeen Welzijnswerk (de dienst maatschappelijk 
werk van het ziekenfonds). Tegen bepaalde beslissingen kan de 
dienst ook in beroep gaan.

•

•

•

10.2.3. Sociale woningen

Wat?

Voor het berekenen van de huurprijs van een sociale woning 
telt een persoon met minstens 66 % arbeidsongeschiktheid voor 
één persoon ten last extra.
Voorwaarden

De aanvrager moet minstens 66 % arbeidsongeschikt zijn en 
hiervan een geldig attest kunnen voorleggen.
Een attest van het ziekenfonds is geldig!

aanvraag

Bij de sociale verhuurmaatschappij.

10.3 Voorzieningen van de Federale 
 Overheidsdienst Sociale Zekerheid  
 (F.O.D.S.Z.)

Bij de federale overheid kunt u een officiële erkenning krijgen 
van uw graad van invaliditeit en de vermindering van de 
zelfredzaamheid.

10.3.1. Tegemoetkomingen aan personen met 
een handicap:  de inkomens- en/of 
integratietegemoetkoming

Wat?

De inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming is 
een maandelijkse financiële tegemoetkoming aan personen 
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vóór 1 januari 1993. 
Ze hebben recht op een toeslag als ze een erkenning hebben 
van minstens 66 %. Ook met hun graad van zelfredzaamheid 
wordt rekening gehouden. De toeslag verschilt naargelang de 
toegekende punten: 1-3 punten: 375,22 euro; 4-6 punten: 410,73 
euro en 7-9 punten: 439,07 euro (01-09-2008). Deze toegediende 
punten houden allemaal een invaliditeitspercentage van 
minstens 66% in.

Er is een nieuw systeem ingevoerd, voor kinderen geboren 
vanaf 1 januari 1993.

De aandoening wordt beoordeeld op basis van 3 pijlers:
de gevolgen op lichamelijk en psychisch vlak;
de gevolgen op het vlak van de activiteit en de participatie 
van het kind;
de gevolgen voor de familiale omgeving. 

Per pijler worden de gevolgen uitgedrukt in een aantal punten.

Een kind heeft recht op een toeslag als het ofwel minstens 6 
punten heeft voor de 3 pijlers samen, ofwel minstens 4 punten 
heeft voor de 1ste pijler. 
Het bedrag van de toeslag is afhankelijk van de ernst en de 
gevolgen van de aandoening:

0  minder dan 6 punten in totaal waarvan minstens 4 voor de  
 eerste pijler:  73,14 euro (= +66%)

1  6-8 punten in totaal waarvan minder dan 4 voor de eerste pijler:  
 97,41 euro (= geen 66%)

2 6-8 punten in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste pijler:  
 375,22 euro (= +66%)

3  9-11 punten in het totaal waarvan minder dan 4 voor de  
 eerste pijler: 227,31 euro (= geen 66%)

4 9-11 punten in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste  
 pijler: 375,22 euro (= +66%)

5  12-14 punten in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste  
 pijler: 375,22 euro (= +66%)

6  15-17 punten in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste  
 pijler: 426,65 euro (= +66%)

7  18-20 punten in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste  
 pijler: 457,13 euro (= +66%)

8  + 20 punten in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste  
 pijler: 487,60 euro (= +66%) (01-09-2008).

•
•

•

10.3.2.Tegemoetkoming aan personen met een 
handicap: hulp aan bejaarden 

Wat?

De tegemoetkoming hulp aan bejaarden is een maandelijkse 
financiële tegemoetkoming aan personen met een handicap en 
langdurig zieken ouder dan 65 jaar, rekening houdend met:

de bestaansmiddelen van de persoon met een handicap/zieke 
en diens partner;
de graad van de handicap en de vermindering van zelf-
redzaamheid;
de gezinssamenstelling: er worden verschillende bedragen 
uitbetaald aan gehuwden, alleenstaanden en samenwonenden.

Er bestaat ook nog een aparte wetgeving voor mensen jonger dan 
65 jaar (inkomensvervangende en integratietegemoetkoming - 
zie 10.3.1.).

Voorwaarden

De aanvraag gebeurt via het gemeentehuis. U krijgt onmiddellijk 
de medische en administratieve formulieren mee. Hierop staat  
uw dossiernummer al vermeld. U laat de medische formulieren 
invullen door de arts. De administratieve formulieren moeten 
ingevuld worden met opgave van uw inkomsten. Voor u alles 
terugstuurt naar F.O.D.S.Z. neemt u best een kopie van de 
medische formulieren.

De dossiers worden behandeld door de 

 Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (F.O.D.S.Z.)
 Kruidtuinlaan 50 / 1
 1000 BRUSSEL

U kunt opgeroepen worden voor een medisch onderzoek van 
een geneesheer-inspecteur van de F.O.D.S.Z..

De procedure en de reglementering zijn vrij ingewikkeld.

Vooraleer een aanvraag te doen, neem steeds contact op met 
het Centrum Algemeen Welzijnswerk (de dienst maatschappelijk 
werk van het ziekenfonds). Tegen bepaalde beslissingen kan de 
dienst ook in beroep gaan.

10.3.3. Bijkomende kinderbijslag voor kinderen met  
  een handicap

Wat?

Kinderen van 0 tot 21 jaar met een aandoening kunnen een 
toeslag krijgen bij hun kinderbijslag.

Voorwaarden

Er zijn twee systemen, volgens de geboortedatum van het kind. 
Het oude systeem blijft van toepassing voor kinderen geboren 

•

•

•
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Let op!

bij inschrijving als werkzoekende wordt de 
arbeidsongeschiktheid ambtshalve herzien. 
Dit betekent dat u opgeroepen wordt voor een 
geneeskundig onderzoek.

vanaf 21 jaar kan de jongere met een handicap een 
aanvraag indienen voor een inkomensvervangende 
en integratietegemoetkoming bij de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FODSZ). De 
aanvraag kan reeds vanaf de 20e verjaardag, 
maar het eventuele recht gaat pas in vanaf de 21e 
verjaardag.

Dit attest geldt als officieel bewijs voor de graad van invaliditeit 
van uw kind. Dit betekent dat in bepaalde gevallen er nog 
andere verminderingen of tegemoetkomingen kunnen worden 
aangevraagd. Een beschrijving vindt u verder in deze brochure.

•

•

aanvraag 

Het kinderbijslagfonds stuurt u op aanvraag de formulieren. 
Daar is informatie bijgevoegd over wat u verder moet doen. Ook 
om een herziening van een beslissing te vragen, kunt u bij uw 
kinderbijslagfonds terecht.

U wordt, samen met uw kind, door de geneesheer (aangeduid 
door de Federale Overheidsdienst) uitgenodigd op een medisch 
onderzoek van het kind.

De beslissing wordt voor een bepaalde periode toegekend. Dit 
kan ook met terugwerkende kracht (maximum 5 jaar). U ontvangt 
hiervan een attest (zie pagina 51 en 52)

Een kind heeft recht op (bijkomende) kinderbijslag:

tot �1 jaar heeft de jongere recht op verhoogde kinderbijslag 
op voorwaarde dat de jongere

of schoolgaand is;
of geen activiteit (niet schoolgaand, niet werkend, geen 
vervangingsinkomen) uitoefent;
of een erkende leerovereenkomst afgesloten heeft met 
een loon van maximum 480,47 euro bruto per maand (de 
loonsubsidie van de dienst voor personen met een handicap 
telt niet mee.);
of werkt als jobstudent in de zomervakantie;
of ingeschreven is als werkzoekende;
of werkt in een beschutte werkplaats;
of een sociale uitkering geniet die volgt op toegelaten werk.

tussen �1 en �5 jaar is er recht op gewone kinderbijslag op 
voorwaarde dat de jongere

of schoolgaand is;
of een erkende leerovereenkomst afgesloten heeft met 
een loon van maximum 480,47 euro bruto per maand (de 
loonsubsidie van de dienst voor personen met een handicap 
telt niet mee.);
of werkt als jobstudent in de zomervakantie;
of een uitkering ziektevergoeding, een vergoeding 
arbeidsongevallen of een vergoeding beroepsziekte ten 
gevolge van toegelaten arbeid ontvangt (niet voor werk-
loosheidsuitkeringen);
of een verhandeling bij een hogere studie voorbereidt;
of een stage voor een openbaar ambt doormaakt;
of ingeschreven is als werkzoekende.

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

50



algemeen attest (voor kinderen geboren vóór 01-01-1993)
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algemeen attest (voor kinderen geboren na 01-01-1993)
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10.3.4. Verhoogde kinderbijslag voor arbeids- 
   ongeschikte werknemers, werklozen   
   en gepensioneerden

Gepensioneerden die een ouderdomspensioen genieten 
en personen met een handicap (met minstens 66 % 
arbeidsongeschiktheid of met een vermindering van de 
zelfredzaamheid van minstens 9 punten - erkend door de 
FODSZ)  krijgen na één maand automatisch een verhoogde 
kinderbijslag.

Volledig uitkeringsgerechtigde werklozen en personen die 
al langer dan zes maanden ziek zijn of arbeidsongeschikt zijn 
door een arbeidsongeval, kunnen onder bepaalde voorwaarden 
vanaf de zevende maand een verhoogde kinderbijslag krijgen. 
Er wordt altijd rekening gehouden met het inkomen.

10.3.5. Voordelen gekoppeld aan de uitbetaling  
  van een tegemoetkoming

Voorwaarde

U ontvangt een maandelijkse tegemoetkoming van de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

10.3.5.1. Vrijstelling saneringsbijdrage water

Wat?

De watermaatschappij heeft een belasting ingesteld op het 
waterverbruik. Om sociale redenen kunt u vrijgesteld worden 
van betaling van deze belasting.

Voorwaarden

De heffingsplichtige (de persoon op wiens naam het 
abonnement bij de watermaatschappij geregistreerd is) of één 
van de inwonenden genieten van:

de inkomensgarantie voor ouderen;
het leefloon;
de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen 
met een handicap; 
de integratietegemoetkoming;
de tegemoetkoming hulp aan bejaarden.

aanvraag

De aanvraag om vrijstelling gebeurt automatisch.  

Uitzondering: 
Wie in een appartementsgebouw woont, ontvangt van de 
watermaatschappij een brief. Daarop moet het rekeningnummer 
vermeld worden waarop het tegoed zal gestort worden.

•
•
•

•
•

CM-thuiszorgtip

Controleer jaarlijks uw waterfactuur om na te gaan 
of de saneringsbijdrage werd afgetrokken.

10.3.5.�. Het specifiek sociaal tarief voor gas en elektriciteit

Wat?

Een vrijstelling van de vaste vergoeding (terug te vinden op de 
afrekening) en het aanrekenen van verlaagde elektriciteits- en 
aardgasprijzen (de sociale maximumprijzen). Deze vrijstelling 
geldt niet voor tweede verblijfplaatsen, gemeenschappelijke 
delen van appartementsgebouwen, professionele abonnees of 
tijdelijke abonnees.

Er moet wel nog een vaste vergoeding betaald worden door 
verbruikers met dubbelurentarief voor het nachtverbruik.

Voorwaarden

Genieten van één van de volgende uitkeringen:
het leefloon;
het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en/of inkomens-
garantie voor ouderen;
een bijzondere tegemoetkoming voor minder-validen n.a.v. 
een arbeidsongeschiktheid van minstens 66 %;
een inkomensvervangende tegemoetkoming;
een integratietegemoetkoming categorie 2, 3, 4 of 5;
een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden categorie 2, 3, 
4 of 5;
een tegemoetkoming voor hulp aan derden.

Pas op!

Een attest van 66 % arbeidsongeschiktheid 
afgeleverd door het ziekenfonds komt NIET in 
aanmerking.

Actuele tarieven zijn terug te vinden op www.creg.
be.

aanvraag

De aanvraag moet schriftelijk of persoonlijk ingediend worden 
bij uw elektriciteits- en/of gasmaatschappij en moet vergezeld 
zijn van het bewijs dat de hierboven vermelde tegemoetkomings-
voorwaarde vervuld is.  Het bewijs dat u nodig heeft om aan te 
tonen dat u recht heeft op deze tegemoetkoming is:

•
•

•

•
•
•

•
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een attest van het OCMW.  Dit attest kunt u bekomen bij uw 
OCMW.

De aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden vóór de opname 
van de meters. 
Indien u hieromtrent vragen of problemen heeft, raadpleeg uw 
gas- of/en elektriciteitsmaatschappij.  Het adres vindt u terug 
op uw rekening.

10.3.5.3. Gratis kaart De Lijn

Wat?

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid bezorgt De Lijn 
uw gegevens. U ontvangt automatisch een kaart voor gratis 
vervoer bij De Lijn (tram en bus).

10.3.6. Voordelen gekoppeld aan de medische  
  erkenning door de Federale Overheidsdienst  
  Sociale Zekerheid en/of andere diensten

Hieronder vindt u een voorbeeld van een attest. Het aantal 
punten op het attest kan variëren naargelang de graad van 
de handicap. Een kopie van het attest geldt als bewijsmiddel 
en moet samen met het aanvraagformulier naar de betrokken 
dienst opgestuurd worden. Hieronder vindt u een overzicht van 
de voordelen.

•voor personen met een tegemoetkoming: het attest dat 
automatisch jaarlijks in de maand maart wordt afgeleverd 
door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;

voor mensen die door de Rijksdienst voor Pensioenen worden 
uitbetaald: het jaarlijks attest dat automatisch in de maand 
januari wordt afgeleverd;

•

•
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bij onderhoud en herstelling en bij aankoop van onderdelen 
en toebehoren: betaling van een BTW-tarief van 6 %;
vrijstelling van verkeersbelasting;
vrijstelling van de Belasting op de Inverkeerstelling.

Voorwaarden

volledig blind zijn;
volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen;
beide bovenste ledematen geamputeerd zijn;
een blijvende invaliditeit hebben van tenminste 50 % 
uitsluitend te wijten aan een aandoening van de onderste 
ledematen;
oorlogsinvalide zijn met een invaliditeitspensioen van 
tenminste
- 50 % voor de voordelen inzake BTW
- 60 % voor de voordelen inzake verkeersbelasting.

EN
de wagen mag alleen gebruikt worden voor het vervoer 
van de persoon met een handicap! De mindervalide mag 
vergezeld zijn door derden die de wagen besturen. Hij moet 
echter meerijden in de auto of u moet kunnen bewijzen dat u 
de persoon met een handicap vervoerd hebt. 
Voor kinderen bestaat er een soepelere regeling: kinderen 
moeten niet altijd meerijden met de auto.

aanvraag

De aanvraagprocedure is vrij ingewikkeld. 

Tip

neem vóór de aankoop van de wagen contact op 
met het belastingskantoor.

bij ziekte of handicap is het aangeraden om advies 
te vragen aan uw arts en verzekeringsagent in 
verband met uw rijgeschiktheid.

Voor  het aanvraagformulier en verdere hulp, kunt u zich steeds 
wenden tot het plaatselijk belastingskantoor:

Groenestraat  86 - Blankenberge
Woumenstraat 49 - Diksmuide
Stationsstraat 27 - Gistel
Vrijhavenstraat 1 - 8400 Oostende
Burg 28 - Torhout
P. Benoitlaan 4 - Veurne
J. Filliaertweg 41 - Nieuwpoort

10.3.6.3. Vermindering distributie (kabel)

Wat?

Vermindering op de jaarlijkse onkosten van televisiedistributie.

•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

10.3.6.1. Speciale parkeerkaart

Wat?

Deze kaart heeft recht op:

parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden aan mensen 
met een handicap;
onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt 
is;
gratis en/of voor onbeperkte duur parkeren op plaatsen met 
parkeermeter in de gemeenten die het toestaan;

CM-thuiszorgtip

In bepaalde gemeenten moet u toch parkeergeld 
betalen. Lees de boodschap op de parkeermeter.

Deze rechten gelden op het Belgische grondgebied. In het 
buitenland moet u zich aanpassen aan de normen van het land.

Voorwaarden (ook voor kinderen)

lijden aan een blijvende invaliditeit van minstens 80 % of 12 
punten;
lijden aan een permanente invaliditeit die rechtstreeks te 
wijten is aan de onderste ledematen en ten minste 50 % 
bedraagt;
mensen die grote verplaatsingsmoeilijkheden hebben.

De kaart is strikt persoonlijk.

aanvraag

De aanvraag moet gebeuren met een speciaal aanvraagformulier. 
Dit kunt u verkrijgen bij het CAW- dienst maatschappelijk werk 
van het ziekenfonds of bij de gemeente.

De aanvraag mag u opsturen naar:

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
dienst parkeerkaarten
Kruidtuinlaan 50 / 1
1000 Brussel

10.3.6.�. BTW en verkeersbelasting op voertuigen

Wat?

vrijstelling van BTW bij aankoop van een wagen (bij aankoop 
van een wagen: betaling van een BTW-tarief van 6 % en later 
teruggave van die 6 %);

•

•

•

•

•

•

•
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Deze kaart  is cumuleerbaar met de Nationale 
Verminderingskaart. De kaart is geldig gedurende een periode 
van tien jaar. 

De persoon met de handicap betaalt het ‘normale tarief’, 1e of 
2e klasse. Het normale tarief kan o.a. zijn:

een biljet tegen volle prijs;
een abonnement;
een biljet met een reductie (bv. reductiekaart omwille van 
de verhoogde tegemoetkoming, reductiekaart voor Grote 
Gezinnen, ...) of een vrijbiljet.

De kaart is ook geldig bij De Lijn, TEC en de speciale minibussen 
tel. 02 516 23 65) van de MIVB.

Voorwaarden

De kaart ‘Kosteloze begeleider’ kan afgeleverd worden aan 
personen met 

een vermindering van de zelfredzaamheid van tenminste 12 
punten en een blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid 
van minstens 80 %;
een blijvende invaliditeit van 50 % rechtstreeks toe te 
schrijven aan de onderste ledematen;
een volledige verlamming of amputatie van de bovenste 
ledematen.

aanvraag

De aanvraag kan gebeuren door middel van een gewone brief 
met het attest (of kopie) dat bewijst dat er aan de medische 
voorwaarden werd voldaan.

Aanvraag richten aan: 
NMBS - Reizigers Nationaal
Bureau RN 021 A - sectie 13/5
Hallepoortlaan 40
1030 BRUSSEL (Sint-Gillis)
Tel. 02 528 82 55

Noot: Kan ook afgegeven worden in elk station.

Als de NMBS erkent dat de betrokkene aan de voorwaarden 
voldoet, wordt hem/haar een brief met de erkenning gestuurd.

De kaart kan dan onmiddellijk afgeleverd worden in elk station 
mits:

voorlegging van deze brief;
een pasfoto;
4 euro voor het maken van de kaart.

•
•
•

•

•

•

•
•
•

Voorwaarden

Beschikken over een erkenning van minstens 12 punten of 
80 % arbeidsongeschiktheid afgeleverd door de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

aanvraag

Het volstaat om het vereiste attest, met de vermelding van uw 
klantnummer bij MIXT-ICTS, op te sturen naar:

Telenet Operaties NV
Sociale abonnementen
Liersesteenweg 4
2800 MECHELEN
015 66 66 66 

10.3.6.4. Vermindering successierechten

Wat?

Personen (kinderen ) met een handicap krijgen een vermindering 
van de te betalen successierechten. Deze vermindering staat in 
verhouding tot de leeftijd. Hoe jonger de persoon, hoe groter de 
vrijstelling.

De vrijstelling wordt eerst toegepast op het netto onroerend 
gedeelte. Het eventuele restant van de vrijstelling wordt 
toegepast op het netto roerende gedeelte. 

Voorwaarden

een attest van + 66 % invaliditeit van de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid;
een attest van + 66 % van het ziekenfonds;
een gerechtelijke beslissing waaruit een invaliditeit van + 66 
%  blijkt;
een verhoogde kinderbijslag van + 66 %.

aanvraag

Het bovengenoemde attest wordt bij de aangifte van het  
nalatenschap gevoegd of aan het bevoegde kantoor 
overgemaakt.

10.3.6.5. Kaart ‘kosteloze begeleider’ - NMBS

Wat?

De kaart geeft de persoon met een handicap het recht in 
gezelschap van een begeleider (ofwel een andere persoon 
ofwel een hond aan de leiband) in het binnenland te reizen met 
één vervoersbewijs.

•

•
•

•
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10.3.6.6. Nationale verminderingskaart voor het openbaar 
vervoer

Wat?

Kaart waardoor blinden en slechtzienden gratis met de trein 
kunnen reizen in 2e klasse.

Voorwaarden

Gezichtsbeperking van ten minste 90 %

aanvraag

Speciaal aanvraagformulier opsturen naar de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, dienst Attesten. Het 
aanvraagformulier is terug te vinden in de brochure ‘Gids voor 
de Reiziger met beperkte mobiliteit’ te verkrijgen in het station 
en is ook te downloaden op www.nmbs.be of bij uw gemeente.

10.3.6.7. Begeleiding door NMBS-personeel

Wat?

De NMBS voorziet in bepaalde stations begeleiding voor 
mensen met een rolstoel.

Voorwaarde

Rolstoelafhankelijk zijn.

aanvraag

Het is belangrijk dat u ons minstens 24 uur voor u vertrekt 
contacteert. U kunt hiervoor terecht bij het Call Center op 
het nummer 02 528 28 28, elke dag van 8 tot 18 uur of bij het 
vertrekstation. Enkel door vooraf te reserveren bent u zeker 
dat het vertrek- en bestemmingsstation voor u toegankelijk zijn. 
Bovendien kijken wij of er in de treinen nog plaats beschikbaar 
is en of iemand u kan helpen bij het in- en uitstappen.

10.3.6.8. Voorrangskaart voor zitplaats in de trein

Wat?

Kaart waarmee de persoon recht heeft om een gemerkte 
zitplaats in te nemen.

Voorwaarden

Dokterattest waarin bevestigd wordt dat u omwille van ziekte of 
handicap niet lang kunt blijven rechtstaan.

aanvraag

Het doktersattest afgeven aan het loket in het station. U krijgt 
de voorrangskaart.

10.3.6.9. Vrijstelling autogordel

Wat?

U bent vrijgesteld van de verplichting om een autogordel te 
dragen.

Voorwaarden

Ernstige medische indicaties (permanent of tijdelijk)

aanvraag

Medisch attest opsturen naar de Federale Overheidsdienst 
Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel.

10.4 Voorzieningen van de Vlaamse    
 Gemeenschap

10.4.1. Vlaams Agentschap voor sociale integratie  
   van personen met een handicap

Wat?

Het Vlaams Agentschap heeft als voornaamste doel de sociale 
ïntegratie van de personen met een handicap te stimuleren.

Vandaaruit kan het Vlaams Agentschap tegemoetkomen in 
volgende kosten: het aanpassen van de woning en/of de wagen, 
de aankoop van hulpmiddelen (bv. incontinentiemateriaal), een 
herscholing, een tewerkstelling in een beschutte werkplaats, 
een opname in een tehuis of een centra voor kortverblijf, een 
persoonlijk assistentiebudget, ...

Voorwaarden

ernstig en langdurig beperkt zijn in uw mogelijkheden 
tot sociale integratie ten gevolge van een lichamelijke, 
zintuiglijke, mentale of psychische aandoening;

om u in te schrijven mag u nog geen 65 jaar zijn en moet u in 
België verblijven.

aanvraag

Voor de aanvraag tot tegemoetkoming in hulpmiddelen, 
aanpassingen woning en wagen kunt u terecht bij het Centrum 
Algemeen Welzijnswerk (dienst maatschappelijk werk) van uw 
ziekenfonds.

•

•
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10.4.3. Kaart van de begeleider - De Lijn

Wat?

Bij De Lijn kunnen de personen met een handicap die niet alleen 
reizen ‘de kaart voor begeleider’ bekomen. 

De persoon die hen vergezelt, kan daarmee gratis reizen met 
tram en bus.

Deze kaart is strikt persoonlijk en wordt gratis uitgereikt. Ze 
heeft een geldigheidsduur van twee jaar.

Ook als de persoon met een handicap zelf een vrijkaart heeft, 
dan behoudt de begeleider zijn gratis vervoer.

Voorwaarden

Om ‘de kaart van begeleider’ te krijgen moet de persoon met 
een handicap beantwoorden aan volgende voorwaarden:

ofwel een visuele handicap van méér dan 75 % hebben;
ofwel een handicap aan de bovenste ledematen van méér 
dan 75 % hebben;
ofwel een handicap aan de onderste ledematen van méér 
dan 50 % hebben;
ofwel mentaal gehandicapt zijn voor tenminste 66 %;
ofwel een vermindering van zelfredzaamheid hebben van 
tenminste 12 punten wat overeenstemt met een ongeschiktheid 
van tenminste 80 %.

10.4.4. Verbeterings- en aanpassingspremie

Wat?

aanpassingspremie voor ouderen
Een tegemoetkoming in de aanpassingswerken om de woning 
beter bewoonbaar te maken voor inwonende ouderen (+ 65 
jaar).
Bedrag: premie bedraagt 50 % van de kostprijs van de werken 
met een minimum van 600 euro en een maximum van 1 250 euro. 
Dit betekent dat u voor minstens 1 200 euro aanpassingswerken 
moet hebben gedaan.

Verbeteringspremie
Een tegemoetkoming in de verbeteringswerken van uw woning. 
Dit is te combineren met de aanpassingspremie voor ouderen.

Voorwaarden aan de woning

U kunt de verbeterings- en/of aanpassingspremie aanvragen 
voor de woning:

die u bewoont en waarvan u eigenaar bent;
die uw hoofdverblijfplaats is;
die u bewoont als huurder met een contract van minimum 3 
jaar, op voorwaarde dat u zelf de kosten van de verbetering 

•
•

•

•
•

•
•
•

Met vragen in verband met opname moet u zich wenden tot: 

voor volwassenen
regio Veurne - Diksmuide
PPC - Dewittelaan 6 - 8670 Oostduinkerke

regio Oostende
PMC - Frère Orbanstraat 145 - 8400 Oostende
voor kinderen
Het centrum voor leerlingenbegeleiding verbonden aan de 
scholen. 

Met vragen over tewerkstelling kunt u terecht bij de 
gespecialiseerde trajectbepalings- en begeleidingsdiensten 
(GTB’s):

voor de gemeenten Diksmuide, Kortemark, Koekelare, 
Houthulst, Lo, alveringem, Koksijde en Veurne:

Gladys Lombary
Stationsdreef 83
8800 ROESELARE
Tel. 051 25 32 25
Gsm 0474 88 35 53
liesbeth.vermeersch@gtb-vlaanderen.be

voor de gemeenten Oostende, Bredene en De Haan

Kathleen Doom
Brigantijnenstraat 2
8400 OOSTENDE
Tel. 059 25 56 29
Gsm 0472 51 46 21
kathleen.doom@gtb-vlaanderen.be

voor de gemeenten Oostende, Middelkerke, Gistel en 
Ichtegem

Ruth Van Assche
Brigantijnenstraat 2
8400 OOSTENDE
Tel. 059 25 56 12
Gsm 0472 79 76 63
ruth.vanassche@gtb-vlaanderen.be

10.4.2. Gratis kaart De Lijn

Wat?

Het Vlaams Agentschap bezorgt De Lijn uw gegevens. U 
ontvangt automatisch een kaart voor gratis vervoer bij De Lijn 
(tram en bus).

•

•

•

•

•
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huursubsidie levenslang.

Eénmalige installatiepremie
De tegemoetkoming voor de eerste maand bedraagt 3 keer 
het startbedrag (= eenmalige installatiepremie), behalve voor 
huurders die voor de huur van de woning een verhoging van het 
leefloon hebben gekregen.

Voorwaarden

Inkomensvoorwaarden
Voor de berekening van het gezamelijk belastbaar inkomen 
wordt het inkomen samengeteld van alle personen die 
meeverhuizen. Om in aanmerking te komen voor een 
huursubsidie mag het inkomen, van drie jaar voor de 
aanvraagdatum, niet meer bedragen dan 15 530 euro, 
verhoogd met 1 390 euro per persoon ten laste. De aanvrager 
mag in principe geen woning in eigendom hebben. Het 
referentiejaar van het inkomen is dat van het derde jaar vóór 
de aanvraag.

Voorwaarden aan de woning
De te verlaten woning moet functioneel onaangepast zijn aan 
de beperking van de  bewoner (onderzoek ter plaatse);

De aanvrager mag geen woning in volle eigendom of 
vruchtgebruik gehad hebben in de periode van drie jaar voor 
de aanvraagdatum;

De nieuwe woning moet voldoen aan een aantal voorwaarden 
qua oppervlakte en bereikbaarheid, aantal woonplaatsen, 
moet gezond zijn en over voldoende sanitaire uitrusting 
beschikken;

De huurprijs van de woning mag op de inschrijvingsdatum niet 
meer dan 520 euro (te verhogen met 7 % per persoon ten laste 
- met een maximum van 4 personen ten laste. Dit betekent 
een huur van maximum 665,60 euro per maand voor een gezin 
van 4 of meer personen ten laste (vanaf 01-01-2009);

De tegemoetkoming moet aangevraagd worden binnen de 9 
maanden nadat de nieuwe woning betrokken werd.

aanvraag

Voor verdere info en aanvraagformulieren kunt u terecht op 
www.bouwenenwonen.be of op het gemeentehuis van uw 
woonplaats. De aanvraagformulieren zijn ook te verkrijgen bij 
het CAW-dienst maatschappelijk werk.

Let wel!

Wanneer u reeds een huursubsidie ontvangt en u 
verhuist naar een andere huurwoning, moet u binnen 
de 9 maanden na verhuis een nieuwe aanvraag 
indienen.

•

•

•

•

•

•

of aanpassing draagt en de facturen van de werkzaamheden 
op uw naam staan;
voor bepaalde verbeteringswerken moet de woning minimum 
20 jaar oud zijn;
waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen kleiner of 
gelijk is aan 1 200 euro.

Let op!

Bij gemengd gebruik van de woning bv. als 
winkelpand of voor andere beroepsdoeleinden, 
wordt enkel rekening gehouden met het KI van het 
deel dat bewoond wordt.

Inkomensvoorwaarde

Er wordt rekening gehouden met het gezamenlijk belastbaar 
inkomen van drie jaar geleden (bv. aanvraag in 2009: inkomen 
van 2006 - aanslagjaar 2007).
Het inkomen van de aanvrager mag maximum 26 570 euro 
per jaar bedragen, verhoogd met 1 390 euro per inwonende 
persoon ten laste.

aanvraag

De verbeterings- en/of aanpassingspremie kan pas 
aangevraagd worden nadat de werken zijn voltooid.
De facturen mogen niet ouder zijn dan één jaar.
De premies kunnen drie keer aangevraagd worden in een 
periode van 10 jaar. En dit op voorwaarde dat de aanvraag 
gebeurt voor verschillende aanpassingen of verbeteringen.

Waar aanvragen? 
Wonen Vlaanderen
Wonen West-Vlaanderen
Werkhuisstraat 9
8000 Brugge

Meer informatie en aanvraagformulieren zijn ook te verkrijgen 
bij de gemeentelijke diensten of bij CAW-dienst maatschappelijk 
werk van CM of via www.bouwenwonen.be

10.4.5. Tegemoetkoming in de huurprijs +  
installatiepremie voor 65-plussers en 
personen met een handicap

Wat?

Een tegemoetkoming in de huurprijs voor personen die een 
onaangepaste woning verlaten en een woning betrekken die 
aangepast is aan de handicap van de persoon.

Het bedrag van de huursubsidie wordt berekend naargelang het 
inkomen en de huurprijs van de nieuwe woning. De minimum 
tegemoetkoming in de huurprijs bedraagt 100 euro per maand. 
De persoon met een handicap of de oudere ontvangt de 

•

•

•

•

•

•
•
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10.4.6. De Vlaamse Zorgverzekering

Wat?

Een tegemoetkoming voor de niet-medische verzorgingskosten 
van zwaar zorgbehoevenden.

Maandelijkse tegemoetkoming:
voor mantelzorg én/ of thuiszorg: 130 euro (bedragen vanaf 
01-03-2009);
voor verzorging in een instelling: 130 euro (bedragen vanaf 
01-03-2009).

Voorwaarden

attest verhoogde kinderbijslag met een score van minstens 7 
punten op de schaal van zelfredzaamheid (geboren voor 01-
01-1996) of minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal 
(geboren na 01-01-1996);

attest met een B- of C-score in de thuisverpleging;

attest van hulp aan bejaarden, hulp aan derden of een 
integratietegemoetkoming van categorie 4 met een score van 
minstens 15 punten;

attest van een dienst gezinszorg met minstens een score van 
35 puntenop de BEL-profielschaal;

wanneer u niet over een dergelijk attest beschikt en u meent 
toch in aanmerking te komen, dan moet een onderzoek naar 
uw graad van zorgbehoevendheid gebeuren.  Hiervoor kunt 
u een aanvraag indienen bij de zorgkas of het CAW-dienst 
maatschappelijk werk van CM Oostende;

aansluiten bij een zorgkas.

aanvraag

Bij CAW-dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds.

10.5 Voorzieningen van de provincie West- 
 Vlaanderen

 

10.5.1. Provinciale tegemoetkoming in de kosten  
   van een personenalarmtoestel

Wat?

De provincie verleent een tegemoetkoming in de 
abonnementskosten van een personenalarmtoestel van mensen 
met een zware handicap, langdurig zieken of hoogbejaarden. 
De tegemoetkoming voor een personenalarmtoestel is beperkt 

•

•

•

•

•

•

•

•

tot een maximum van 12,50 euro per maand en wordt één keer 
per jaar uitbetaald.

De premie wordt verleend voor de kosten gemaakt vanaf de 
datum waarop de aanvraag volledig is en op voorwaarde dat 
het toestel minstens drie maanden werd gehuurd tijdens het 
vorige kalenderjaar.

Voorwaarden

Om recht te openen op de tegemoetkoming in de onkosten van 
een personenalarmtoestel moet de aanvrager:

in de provincie West-Vlaanderen gedomicilieerd zijn;
het sociaal telefoontarief hebben;
binnenshuis ernstige mobiliteitsproblemen hebben;
alleen wonen of samenwonen met maximaal één persoon die 
eveneens aan deze voorwaarden voldoet.

Als u een personenalarmtoestel aanvraagt bij het CM-
Thuiszorgcentrum Oostende, wordt u automatisch verwittigd of 
u voor de provinciale tegemoetkoming in aanmerking komt. Per 
brief worden de nodige richtlijnen doorgegeven. De aanvraag 
zelf gebeurt door het Thuiszorgcentrum en na de plaatsing van 
uw personenalarmtoestel.

Voor meer informatie omtrent deze provinciale toelagen en de 
te vervullen administratieve formaliteiten, kunt u steeds terecht 
bij Els Vermet, Thuiszorgcentrum - tel. 059 55 40 49.

10.5.2. Provinciale tegemoetkoming in sommige  
  kosten van gezinszorg

Wat?

Tegemoetkoming van maximum 0,30 euro per prestatie-uur 
(gezin met één kind ten laste) + 0,10 euro per prestatie-uur voor 
ieder bijkomend kind ten laste.

Voorwaarden

De tegemoetkoming wordt toegekend aan gezinnen met 
minstens één kind ten laste die van een erkende dienst voor 
gezinszorg een tijdelijke hulp ontvingen ingevolge:

hospitalisatie of langdurige ziekte van de alleenstaande ouder 
met of zonder beroepsactiviteit of van de niet-alleenstaande 
ouder zonder beroepsactiviteit;
een overlijden in het gezin waardoor de ouder met 
een beroepsactiviteit alleen komt te staan (maximum 
90 opeenvolgende kalenderdagen vanaf de datum van 
overlijden). 

•
•
•
•

•

•
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aanvraag

Bij de dienst gezinszorg.

10.5.3. Vermindering provinciebelasting

Voorwaarden

Als u op 1 januari van het aanslagjaar recht hebt op leefloon, 
kan u een aanvraag indienen om vrijstelling te bekomen.

Als u op 1 januari van het aanslagjaar geniet van de verhoogde 
tegemoetkoming in het ziekenfonds dan kan u een aanvraag 
indienen om 15 euro als alleenstaande en 26 euro als gezin 
te betalen.

aanvraag

Bij de provincie. Het adres staat vermeld op de ommezijde van 
het aanslagbiljet.

10.6 Gemeentelijke tegemoetkomingen

10.6.1. Gemeentelijke thuiszorgpremie

Wat?

Een gemeentelijke tegemoetkoming voor de verzorging van 
zorgbehoevende personen. Het soort tegemoetkoming is 
afhankelijk van gemeente tot gemeente bv. de thuiszorgpremie.

aanvraag

Voor verdere info en aanvraag kunt u terecht in op het 
gemeentehuis/stadhuis van uw woonplaats.

10.6.2. Gemeentelijke aanpassingspremie

Wat?

In sommige gemeenten kunt u een aanpassingspremie 
aanvragen voor werken aan uw woning.

aanvraag

Hiervoor moet u contact opnemen met het gemeentebestuur.

10.6.3. Financiële ondersteuning door het OCMW/ 
  Sociaal Huis

In geval van te zware medische kosten kunt u steun aanvragen 
bij het OCMW/Sociaal Huis. 
Meer informatie kunt u verkrijgen bij het OCMW van de 
gemeente of het Sociaal Huis

•

•

In sommige gemeenten zijn er ook tegemoetkomingen 
voor vervoer/taxibons, vuilniszakken, vermindering 
gemeentebelasting, ...
Hiervoor moet u contact opnemen met het gemeentebestuur.

10.7 Maatregelen vanuit het ziekenfonds

10.7.1. Arbeidsongeschiktheid

Loontrekkenden

Gewaarborgd loon (niet van toepassing voor werklozen en 
sommige interim-werknemers).

De arbeiders ontvangen de eerste 14 dagen van hun ziekte een 
gewaarborgd loon van de werkgever. Vanaf de 15e tot de 30e 
dag ontvangen zij 60 % van het brutoloon uitgekeerd door hun 
ziekenfonds, met een financiële aanvulling van de werkgever. 

Bedienden ontvangen de eerste 30 dagen van hun ziekte een 
gewaarborgd loon van hun werkgever. 

Primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeit

Na de periode van gewaarborgd loon ontvangt u een 
tegemoetkoming voor arbeidsongeschiktheid van het 
ziekenfonds. De resterende elf maanden van het eerste 
jaar van uw arbeidsongeschiktheid noemt men de primaire 
arbeidsongeschikt. Na één jaar wordt u door het ziekenfonds 
als invalide beschouwd.

Vanaf de 31e dag ontvangt u 60 % van het brutoloon.

Vanaf de zevende maand arbeidsongeschiktheid zijn er voor 
de primaire arbeidsongeschikten minimumbedragen van 
toepassing. Die minimumbedragen zijn dezelfde als die voor 
invaliden. 

Wie langer dan één jaar arbeidsongeschikt is, wordt in de 
ziekteverzekering omschreven als invalide en ontvangt een 
invaliditeitsuitkering die afhankelijk is van de gezinstoestand.

 CM-thuiszorgtip

Doe tijdig aangifte van ziekte!
Verstuur de aangifte binnen de 48 uren. 
De poststempel geldt als bewijs. Steek het 
getuigschrift nooit in een CM-brievenbus.
Hervat u het werk of de werkloosheid? Bezorg 
het ingevulde kaartje ‘werkhervatting’ aan het 
ziekenfonds.

•

•
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Zelfstandigen

Primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeit

In principe worden zelfstandigen de 1e maand van 
arbeidsongeschiktheid niet vergoed. Bij CM Oostende krijgen 
zij, vanaf de achtste dag arbeidsongeschiktheid, een forfaitaire 
vergoeding.

Wie langer dan één jaar arbeidsongeschikt is, wordt in de 
ziekteverzekering omschreven als invalide en ontvangt een 
invaliditeitsuitkering die afhankelijk is van de gezinstoestand 
en het al dan niet stopzetten van het  bedrijf op van de 
arbeidsongeschikte zelfstandige.

CM-thuiszorgtip

Tijdens een periode van ziekte is het verboden te 
werken zonder toestemming van de adviserend 
geneesheer. Dien tijdig uw kaartje arbeidshervatting 
in.

Ook voor een verblijf in het buitenland is de 
toestemming van de adviserend geneesheer nodig!

10.7.2. Behoefte aan andermans hulp

Wat?

Een forfaitaire tegemoetkoming van ongeveer 12 euro per dag 
(zes dagen per week) voor leden die genieten van een ziekte-
uitkering en die heel veel hulp van derden nodig hebben in het 
dagelijkse leven. De tegemoetkoming is belastingvrij.

Voorwaarden

Voor de arbeidsongeschikte werknemer of zelfstandige, ten 
vroegste vanaf de vierde maand ziekte-uitkering.

aanvraag

Bij de adviserend geneesheer;
Bij de maatschappelijk werker van het CAW-dienst 
maatschappelijk werk.

Pas op

Bij opname van meer dan twee maand in een 
ziekenhuis, PVT, RVT of revalidatiecentrum met een 
RIZIV-overeenkomst, is er geen recht op behoefte 
aan anderemans hulp.
Verwittig steeds uw ziekenfonds.

•
•

10.7.3. Forfait chronisch zieken

Wat?

premie van 273,29 euro voor leden die voldoen aan één van de 
volgende criteria:

E-statuut voor kinesitherapie of fysiotherapie (periode 
van 6 maanden);
verhoogde kinderbijslag, zonder beperking inzake 
percentage ongeschiktheid;
langdurige of veelvuldige opnames (120 dagen of 6 
opnames in 2 opeenvolgende jaren).

premie van 409,94 euro voor leden die voldoen aan één van de 
volgende criteria:

integratietegemoetkoming (minimum 12 punten);
tegemoetkoming hulp aan bejaarden (minimum 12 
punten);
recht behoefte aan andermans hulp (ZIV);
recht op hulp aan derden (wet 1969).

premie van 546,57 euro voor leden die voldoen aan criterium 
thuiszorg: 

forfait B of C voor verpleegkundige zorg (periode van ten 
minste drie maanden).

algemene voorwaarden

Er moet een bepaald bedrag aan remgelden betaald zijn in het 
huidige en het vorige kalenderjaar:

recht op verhoogde tegemoetkoming: remgeldplafond is 
365 euro;
geen recht op verhoogde tegemoetkoming: 
remgeldplafond is 450 euro.

aanvraag

De tegemoetkoming wordt automatisch door het ziekenfonds 
op de rekening gestort.

10.7.4. Incontinentieforfait

Wat?

Premie van 449,06 euro per jaar.

Voorwaarden

sinds vier maanden een erkenning verpleegkundig forfait B 
of C hebben.

EN
volledig incontinent zijn;
de laatste dag van die vier maanden niet opgenomen zijn.

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•
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aanvraag

De tegemoetkoming wordt automatisch door het ziekenfonds op 
de rekening gestort.

CM-thuiszorgtip

Indien u geen beroep doet op een 
thuisverpleegkundige maar door een familielid 
of een mantelzorger verzorgd wordt, kan het 
ziekenfonds niet onderzoeken of u recht hebt op 
het incontinentieforfait. U neemt dan best contact 
op met het CAW-dienst maatschappelijk werk of de 
consulent in uw plaatselijk ziekenfondskantoor.

10.7.5. Palliatief forfait

Wat?

Premie van 512,44 euro

Voorwaarden

een levensverwachting van minder dan drie maanden 
hebben;
de intentie hebben om thuis te sterven.

aanvraag

Het palliatief forfait moet aangevraagd worden. Dit kan bij de 
huisarts en moet voor het overlijden worden doorgestuurd  naar 
de medische dienst van het ziekenfonds. De poststempel of de 
ontvangstdatum op de aanvraag geldt als bewijs.

Na 30 dagen heeft u recht op een tweede tegemoetkoming. 
Vergeet niet uw aanvraag te hernieuwen.

10.7.6. De maximumfactuur

Wat?

100 % terugbetaling van de remgelden als tijdens het lopende 
kalenderjaar een bepaald plafond is overschreden. 

Het remgeld is het betaalde persoonlijk aandeel, dus het 
verschil tussen het betaalde ereloon en de tegemoetkoming die 
het ziekenfonds uitbetaalt. Supplementen komen hiervoor niet 
in aanmerking.

•

•

Voorwaarden

Als één lid van het gezin de verhoogde tegemoetkoming heeft, 
is het plafond 450 euro.

Voor kinderen jonger dan 18 jaar is het remgeldplafond 650 
euro.

aanvraag

De tegemoetkoming wordt automatisch op de rekening gestort.

10.7.7. Globaal Medisch Dossier

Wat?

U kunt aan uw huisarts vragen om een globaal medisch dossier 
(GMD) bij te houden. Daardoor wordt het remgeld verlaagd met 
30 %. Die vermindering geldt voor:

consultaties in het kabinet van de erkende huisarts als u 
jonger bent dan 75 jaar en niet erkend als chronisch zieke;
huisbezoeken bij personen ouder dan 75 jaar en leden die 
erkend zijn als chronisch zieke.

•

•
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Er kan maar één globaal medisch dossier per patiënt zijn dat 
wordt bijgehouden door één huisarts. Uw globaal medisch 
dossier wordt automatisch verlengd als u minstens éénmaal 
per jaar een consultatie hebt bij uw vaste huisarts.

aanvraag

Via uw huisarts.

10.7.8.  Tegemoetkoming voor rolstoelen

Voor een financiële tegemoetkoming bij aanschaf van 
een rolstoel moet eerst een aanvraag via het ziekenfonds 
gebeuren.

Procedure

U kunt een financiële tegemoetkoming aanvragen voor volgende 
rolstoelen:

standaardrolstoel;
orthopedische driewielfiets;
verzorgingsrolstoel;
modulaire rolstoel (rolstoel met aangepaste hulpmiddelen);
combinatie driewielfiets - rolstoel;
kinderrolstoel;
actieve rolstoel;
elektronische rolstoel;
elektronische scooter;
sta-systeem.

 
Er moet een medische vragenlijst ingevuld worden. Voor 
bepaalde rolwagens moet u zich wenden tot een door het RIZIV 
erkende revalidatiearts.

Na keuze van het hulpmiddel zal de erkende verstrekker (bv. de 
Thuiszorgwinkel)  de stukken bezorgen aan het ziekenfonds.

Als u na de financiële tegemoetkoming van het ziekenfonds nog 
supplementen moet betalen voor de aankoop van de rolwagen, 
kunt u, mits u voldoet aan bepaalde voorwaarden,  een aanvraag 
indienen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap voor een bijkomende financiële tegemoetkoming. U 
kunt er ook terecht voor tegemoetkomingen in de herstelling of 
het onderhoud van de rolwagen, indien u jonger bent dan 65 
jaar bij uw eerste aanvraag.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pas op

Als u eerst een tegemoetkoming geniet voor 
een manuele rolwagen, dan heeft u binnen de 
hernieuwingstermijn geen recht op een elektronische 
rolwagen of scooter - ook al voldoet u aan de 
medische voorwaarden.

10.7.9.  Tegemoetkoming aan patiënten 
   in comateuze toestand

Wat?

Een jaarlijks bedrag voor comapatiënten die thuis verzorgd 
worden.

Wie?

Patiënten die zich door een acute hersenbeschadiging en een 
voortdurende comateuze toestand of een minimale responsieve 
status bevinden en die 

thuis worden verzorgd;
of die in een ziekenhuis, ROB, RVT of PVT verblijven en 
waarvan de terugkeer naar de thuisomgeving gepland wordt 
binnen één maand.

•
•
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Hoe aanvragen?

Neem contact op met één van de onderstaande 
ziekenhuizen. Richt uw aanvraag aan de adviserend 
geneesheer van uw ziekenfonds, ten vroegste één maand 
voor de terugkeer van de patiënt naar de thuissituatie 
en ten laatste voor het einde van de vijfde maand na de 
maand van terugkeer. 

Ziekenhuizen erkend voor een aanvraag

Heropbeuring vzw De Mick
 Papestraat 30
 2930 Brasschaat

A.Z. Sint-Jan
 Ruddershove 10
 8000 Brugge

UZ Gent
 De Pintelaan 185
 9000 Gent

UZ Leuven - campus Pellenberg
 Weligerveld 1
 3212 Pellenberg
H. Hartziekenhuis vzw
 Wilgenstraat 2
 8800 Roeselare

vzw Werken Glorieux
 AZ Zusters van Barmhartigheid
 Glorieuxlaan55
 9600 Ronse

Ziekenhuis Inkendaal
 Inkendaalstraat 1
 1602 Vlezenbeek

Welke kosten worden gedekt door de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming dekt de kosten voor geneesmiddelen, 
verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen en is cumuleerbaar met 
andere tegemoetkomingen. Het betreft een tegemoetkoming 
van maximaal 7 506,23 euro per jaar (voor het jaar 2009). 

Wanneer wordt de tegemoetkoming uitbetaald? 

In de maand van terugkeer naar huis ontvangt u eenmalig 
de helft van de jaarlijkse tegemoetkoming. Na een half jaar 
ontvangt u maandelijks 1/12de van de jaarlijkse tegemoetkoming. 
De tegemoetkoming vervalt vanaf de tweede volledige 
kalendermaand waarin de patiënt ononderbroken verblijft in een 
ziekenhuis, rustoord voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuis 
of psychiatrisch verzorgingstehuis.

10.7.10. Herscholing

Wat?

Iedereen die arbeidsongeschikt is, kan een herscholing volgen 
op kosten van het RIZIV. Tijdens de periode van herscholing 
wordt de ziektevergoeding verder uitbetaald. 

Zowel uw behandelende arts als de adviserend geneesheer van 
het ziekenfonds moeten akkoord gaan met deze herscholing. 

Tip

Steeds vooraf contact opnemen met de adviserend 
geneesheer van het ziekenfonds.
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Mijn moeder lijdt aan dementie en is hoe langer hoe minder in 
staat om voor zichzelf te zorgen. Ze woont nu bij mij in en ik zorg 
voor haar, iets wat ik met veel plezier doe. Ook haar financiën 
worden door mij geregeld. Ze heeft me een volmacht gegeven 
op haar rekeningen toen de dementie nog minder ver gevorderd 
was. Zo ben ik toch juridisch in orde? 

Veerle, 58 jaar

Handelingsonbekwame personen

Sommige zorgbehoevenden zijn niet meer in staat om voor hun 
eigen financiën in te staan. Personen die lijden aan dementie 
bijvoorbeeld kunnen in de beginfase van de ziekte vaak alles 
nog perfect zelf regelen, maar dat kan snel veranderen. 
Wanneer mensen omwille van ziekte of handicap (tijdelijk of 
blijvend) niet in staat zijn om onafhankelijk en zelfstandig hun 
wil uit te drukken, spreekt men over handelingsonbekwame 
personen. Ze zijn, geheel of gedeeltelijk, niet in staat om voor 
zichzelf te zorgen en zelf hun goederen, gelden en bezittingen 
te beheren. Daarom zijn er een aantal juridische maatregelen 
die u kunt nemen.

11.1 Preventieve maatregelen

 
Volmacht op of beheer van gezamenlijke rekening

Echtgenoten of partners die een gezamenlijke rekening hebben 
of minimaal een volmacht hebben op elkaars rekening kunnen 
de rekening van de partner, die handelingsonbekwaam wordt, 
beheren. Als die volmacht er niet is, kan de situatie pas opgelost 
worden door het aanstellen van een voorlopige bewindvoerder 
(ook na het overlijden van de hulpbehoevende persoon).

Vertrouwenspersoon medische aangelegenheden

Sinds de wet op de patiëntenrechten van 2002 kunt u een 
vertrouwenspersoon op medisch vlak aanstellen. Beide 
partijen ondertekenen een schriftelijke verklaring die beschrijft 
op welke vlakken de vertrouwenspersoon in de plaats van de 
patiënt kan optreden. Het kan bijvoorbeeld gaan over het krijgen 
van medische informatie of het al dan niet laten uitvoeren van 
bepaalde medische behandelingen. De vertrouwenspersoon 
kan echter geen rol spelen bij een euthanasiebeslissing.

11.2 Beschermingsmaatregelen bij volledig
 verlies van controle over het beheer
 van gelden en goederen

 
Zaakwaarneming

Zaakwaarneming is een feitelijke toestand: een buur doet 
boodschappen voor zijn zorgbehoevende buurvrouw, een 
dochter haalt voor haar minder mobiele vader geld af van zijn 
zichtrekening ...

Voor aankopen of financiële verrichtingen die u als mantelzorger 
doet, houdt u best een boekhouding bij met in- en uitgaven. 
Kastickets, aankoopbewijzen en rekeninguittreksels bewaart u 
als bewijs. Als u geld afhaalt in opdracht van een zorgbehoevende 
persoon kunt u hem - als dat nog mogelijk is - laten aftekenen 
voor ontvangst. Zo hebt u een bewijs dat het geld afgegeven 
werd. Andere familieleden of erfgenamen kunnen u namelijk 
met terugwerkende kracht om verantwoording vragen.

Lastengeving of volmacht

Wie langzaam de controle over het beheer van zijn goederen 
verliest, maar toch nog goed weet wat hij wilt, kan aan één of 
meerdere personen een volmacht geven. De volmacht moet in 
principe met de hand geschreven worden door de persoon zelf 
en ook de datum en handtekening bevatten. Als volmachtgever 
bepaalt u zelf aan wie u een volmacht geeft en wat de 
bevoegdheden zijn. U behoudt toezicht en kunt de volmacht 
altijd intrekken.

Voor het verhandelen van onroerende goederen of 
hypotheekstellingen is een notariële volmacht nodig. Ook voor 
wie nog helder van geest is maar niet meer kan schrijven of 
geen handtekening meer kan zetten, kan een notariële volmacht 
uitkomst bieden. 

U hebt de keuze tussen een algemene volmacht die geldt voor 
alle verrichtingen of een beperkte volmacht waarbij beschreven 
wordt voor welke domeinen ze geldt. Voor het opstellen van een 
notariële volmacht is een medisch attest nodig waaruit blijkt dat 
de zorgbehoevende persoon nog in staat is om een volmacht 
te geven.

11 Welke juridische maatregelen kan ik nemen als de zieke
 niet meer voor eigen financiën kan instaan?
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de handelingsonbekwame zijn financiën moet beheren. Dat 
kunt u oplossen met een voorkeursverklaring: die bepaalt wie 
bij voorkeur uw gevolmachtigde bewindvoerder wordt als u in 
de toekomst op juridisch vlak onbekwaam zou worden. U kunt 
die verklaring afleggen voor de vrederechter van uw woon- of 
verblijfplaats of voor een notaris met een notariële akte. Elke 
vrederechter moet de voorkeursverklaring respecteren. Met 
een voorkeursverklaring vermijdt u dus dat u een voorlopige 
bewindvoerder toegewezen krijgt die u niet kent.

Taak van een voorlopige bewindvoerder

De taak van de voorlopige bewindvoerder kan ruim of 
heel specifiek omschreven worden. Afhankelijk van de 
mogelijkheden van de handelingsonbekwame persoon kan 
de rechter bijvoorbeeld toelaten dat hij zelf een deel van zijn 
budget beheert. Het kan belangrijk zijn iemand nog een zekere 
verantwoordelijkheid te geven. 

De taak van een voorlopige bewindvoerder kan ook ruimer zijn 
dan enkel het beheer van gelden en goederen. 
Hij kan de opdracht krijgen om het algemeen welzijn van de 
handelingsonbekwame persoon te bewaken. Hij kan bijvoorbeeld 
voorstellen om hem te laten opnemen in een instelling en 
daarvoor toestemming vragen aan de vrederechter.

Van een voorlopige bewindvoerder wordt alleszins verwacht dat 
hij de roerende en onroerende goederen van de zieke als een 
‘goede huisvader’ beheert. Hoe ruim of specifiek de omschrijving 
ook mag zijn, voor een aantal rechtshandelingen en procedures 
heeft de voorlopige bewindvoerder altijd een bijzondere 
machtiging van de vrederechter nodig. Dat is bijvoorbeeld het 
geval voor de aankoop en verkoop van onroerende goederen, 
het aangaan van leningen, het toestaan van hypotheken en het 
aanvaarden of verwerpen van een erfenis.

Voorlopige bewindvoering

Wanneer iemand de controle over zijn verrichtingen verliest, 
kan het aangewezen zijn om over te schakelen op voorlopige 
bewindvoering.

De aanstelling van een voorlopige bewindvoerder gebeurt door 
de vrederechter van de verblijfplaats van de hulpbehoevende 
persoon (niet noodzakelijk het domicilieadres!).

Elke belanghebbende kan de procedure in gang zetten:

de zorgbehoevende zelf;
elke betrokken partij (familielid, huisarts, buur …);
de procureur des Konings.

U kunt een model voor het opstellen van het verzoekschrift 
en van het medisch attest bekomen bij de griffie van het 
vredegerecht. Het gedetailleerde medisch attest waaruit blijkt 
dat de persoon handelingsonbekwaam is, mag niet ouder zijn 
dan 15 dagen. Bij de griffie kunt u ook de nodige inlichtingen 
over de procedure krijgen.

Vooraleer hij een beslissing neemt, wint de vrederechter 
de nodige inlichtingen in. Binnen de tien dagen komt hij op 
huisbezoek. De zorgbehoevende heeft recht op een advocaat 
en op een vertrouwenspersoon. Binnen de tien dagen na het 
huisbezoek doet de vrederechter uitspraak.

Voorlopige bewindvoerder

Hoewel de vrederechter bij voorkeur iemand uit de onmiddellijke 
omgeving van de persoon als voorlopige bewindvoerder 
aanstelt, kan hij ook iemand anders aanduiden. Vaak aarzelen 
mensen om een voorlopige bewindvoerder te laten aanstellen 
omdat ze het niet zien zitten dat een advocaat beslist over hoe 

•
•
•
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CM-thuiszorgtip 

Goede afspraken maken goede vrienden, ook op 
financieel vlak. Thuiszorg heeft altijd een invloed op de 
relaties met de naaste familieleden. Het gebeurt vaak dat 
er binnen families vragen, onzekerheden en spanningen 
opduiken, ook over de financiële kant van thuiszorg. Bij 
intensieve thuiszorg kan een vergoeding voor de hulp van 
de mantelzorgers of een onkostenvergoeding overwogen 
worden. Zeker als de zorgbehoevende bij één van de  
kinderen/mantelzorgers gaat inwonen. Een eventuele 
financiële regeling kan best met de zorgbehoevende, de 
mantelzorger(s) en alle naaste familieleden besproken 
worden. Bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst 
kunt u advies vragen aan de maatschappelijk werker van 
CM of aan uw notaris.

Huwelijken of echtscheidingen hangen niet af van de voorlopige 
bewindvoerder. Een huwelijk blijft mogelijk zolang de persoon 
bekwaam blijft om daarmee in te stemmen. 

De voorlopige bewindvoerder kan voor zijn taak een vergoeding 
krijgen van maximum 3 % van de inkomsten van de zieke. De 
controle op de voorlopige bewindvoerder gebeurt door de 
vrederechter via het jaarlijks op te maken financiële verslag en 
de staat van de goederen.

Vertrouwenspersoon 

Naast een voorlopige bewindvoerder kunt u ook een 
vertrouwenspersoon aanstellen. Als uw bezittingen 
toevertrouwd zijn aan een voorlopige bewindvoerder hebt u het 
recht u te laten helpen en bijstaan door een vertrouwenspersoon 
die u zelf gekozen hebt of die, bij gebrek daaraan, aangeduid 
werd door de vrederechter.

De zorgbehoevende zelf of een derde die in diens belang handelt 
(bv. een familielid) kan een vertrouwenspersoon voorstellen aan 
de vrederechter. De aanduiding gebeurt na een verzoek aan de 
vrederechter (bij aanvang van of tijdens het tijdelijke beheer).

Een vertrouwenspersoon heeft als taak:

toezicht op de uitoefening van het beheer; 
vertegenwoordiging; 
belangenverdediging. 

De vertrouwenspersoon krijgt inzage van volledig beheer en 
heeft het recht gehoord te worden door de vrederechter.

De vertrouwenspersoon wordt gezien als de brug tussen de 
voorlopige bewindvoerder en de beschermde persoon in geval 
van een externe, professionele bewindvoerder.

11.3 Zorgcontract

Als u weet dat u weldra niet meer in staat zult zijn om voor 
uzelf te zorgen, kunt u op voorhand een zorgcontract afsluiten 
met een of meerdere personen. Samen met die toekomstige 
mantelzorger(s) legt u daarin de omvang van de hulp vast en 
de financiële bijdrage die maandelijks door de hulpbehoevende 
aan de mantelzorger(s) betaald dient te worden. 

U kunt een zorgcontract afsluiten bij een notaris.

•
•
•
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Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit, zeker nu hij onlangs 
zijn heup gebroken heeft. Hij kan de deur niet meer uit om voor 
zijn duiven te zorgen en zit moederziel alleen weg te kwijnen. 
Ik zou zo graag wat meer tijd voor hem willen vrijmaken, op zijn 
minst tot zijn heup weer wat beter is. Ik werk fulltime, maar ik wil 
later niet het gevoel hebben dat ik geen tijd gemaakt heb voor 
mijn vader. Zou ik geen loopbaanonderbreking kunnen nemen? 
Je hebt tenslotte maar één vader …

Irene, 46 jaar

12.1 Loopbaanonderbreking voor thuisopvang  
 langdurig zieken

Mensen die de thuiszorg voor een familielid op zich willen 
nemen, kunnen hun loopbaan onderbreken en ontvangen dan 
een maandelijkse onderbrekingsvergoeding van de RVA. 

Bedragen in euro (privésector - eerste 
loopbaanonderbreking - 01-01-2009)

Voltijdse onderbreking 726,85  bruto 

Deeltijdse onderbreking (50 %) 363,42  bruto < 50 jaar zijn

Deeltijdse onderbreking (20 %) 165,80  bruto < 50 jaar zijn,  
  uitsluitend samenwonen met  
 1 of meerdere kinderen ten 
 laste

Periode loopbaanonderbreking

Voltijdse onderbreking 1 jaar 
 (in uitzonderlijke gevallen 2 jaar)

Deeltijdse onderbreking (50 %) 2 jaar 
 (in uitzonderlijke gevallen 4 jaar)

Beperkingen 

In een bedrijf met minder dan 10 werknemers moet de werk-
gever toestemming geven. Het recht is niet afdwingbaar.
In een bedrijf met minder dan 50 werknemers kan de 
maximumperiode van de loopbaanonderbreking herleid 
worden tot de helft. De werkgever dient de werknemer dan 
schriftelijk in te lichten over de organisatorische redenen die 
een langere loopbaanonderbreking onmogelijk maken.

Voorwaarden

De zieke persoon voor wie men loopbaanonderbreking 
aanvraagt, hoeft niet inwonend te zijn op voorwaarde dat 
het een familielid van hoogstens de tweede graad betreft 
[(schoon)kinderen, kleinkinderen, (schoon)ouders, grootouders, 
(schoon)broer of (schoon)zus]. 

Hoe aanvragen?

Dien een schriftelijke aanvraag in bij de werkgever met de 
volgende gegevens:

de periode van de loopbaanonderbreking;
een medisch attest van de behandelende arts met de 
vermelding dat de betrokken werknemer ‘zich bereid 
verklaart bijstand of verzorging te verlenen aan de zwaar 
zieke persoon’. Onder zware ziekte wordt verstaan: elke 
ziekte die door de behandelende arts als dusdanig wordt 
beschouwd en waarbij de arts oordeelt dat sociale, familiale 
of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is.

De aanvraag tot loopbaanonderbreking wordt ofwel persoonlijk 
overhandigd aan de werkgever, die een afschrift tekent als 
ontvangstbewijs, ofwel aangetekend opgestuurd.

Start van de loopbaanonderbreking?

Ten vroegste een week na de aanvraag. De werkgever kan 
de start van de loopbaanonderbreking omwille van ernstige, 
organisatorische redenen met een week uitstellen.

•

•

•
•

1� Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken  
 zodat ik mijn familielid kan verzorgen?
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Hoeveel bedraagt de aanmoedigingspremie 
(brutobedragen in euro - 01-01-2009)?

 Voltijds  Deeltijds Deeltijds
 zorgkrediet zorgkrediet  zorgkrediet 
  (50 %) (�0 %)

100 %    58,59 
tewerkstelling

Minimum 75 %  175,76  117,17
tewerkstelling  

Minimum 50 %   117,17 
tewerkstelling  

Minimum 20 %  -  58,59
maximum 50 %
 tewerkstelling   

Alleenstaanden, met of zonder kinderen ten laste, ontvangen 
43,35 euro bovenop die bedragen.

12.2 Aanmoedigingspremie 

 
Werknemers die loopbaanonderbreking nemen om te zorgen 
voor een vader of moeder ouder dan 70 jaar, een zwaar 
ziek gezins- of familielid of een persoon die lijdt aan een 
ongeneeslijke ziekte krijgen onder bepaalde voorwaarden 
een aanmoedigingspremie van de Vlaamse Gemeenschap, 
bovenop de uitkering van de RVA.

Werknemers hebben recht op één jaar zorgkrediet in de loop 
van hun volledige beroepsloopbaan. Die periode van maximum 
12 maanden is: 

niet proportioneel: u kunt gedurende maximum 12 maanden 
een zorgpremie krijgen, ongeacht of u een volledig of halftijds 
tijdskrediet of thematisch verlof neemt; 
cumulatief: voor het bepalen van de maximumduur van 
één jaar worden de maanden waarvoor u al een premie 
zorgkrediet ontvangen hebt, effectief (als volledige maanden) 
meegerekend. 

•

•
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Thuiszorg kan erg complex en zwaar worden. Soms wordt 
het onhoudbaar voor de zorgbehoevende of voor de familie. 
Wanneer thuiszorg niet langer een optie is, bestaan er een 
aantal opvangmogelijkheden. 

13.1 Het woon- en zorgcentrum    

 
De gekende rust- en verzorgingstehuizen (RVT) en rustoorden 
voor bejaarden (ROB) evolueren stilaan naar woon- en  
zorgcentra. Het  woon- en zorgcentrum brengt de karakteris-
tieken van een rustoord en een rust- en verzorgingscentrum in 
één voorziening. Het biedt huisvesting, veiligheid, permanentie, 
medische en paramedische zorg en assistentie bij dagelijkse 
activiteiten zoals wassen, aankleden, eten. 

Initiatiefnemers van een woon-  en zorgcentrum kunnen 
openbare besturen (gemeenten, OCMW’s), vzw’s of private 
personen of ondernemingen zijn.

De overheid subsidieert een deel van de kosten. De bewoners 
betalen zelf een persoonlijk aandeel. 

CM Oostende heeft een brochure met uitgebreide informatie 
over alle rusthuizen in de regio. U kunt deze brochure bestellen 
bij het Thuiszorgcentrum, Cirkelstraat 8 te 8400 Oostende - 
tel. 059 55 40 49 - e-mail: thuiszorgcentrum.oostende@cm.be

13.2 Serviceflats  

Eenzaamheid, gevoelens van onveiligheid en beginnende 
motorische beperkingen zijn doorgaans beweegredenen om 
voor de veiligheid van serviceflats te kiezen.

Serviceflats maken vaak deel uit van een woon- en zorgcentrum. 
Een complex met serviceflats bestaat enerzijds uit individuele 
wooneenheden en anderzijds uit gemeenschappelijke 
voorzieningen voor dienstverlening waarop de bewoners een 
beroep kunnen doen.

Het dienstenpakket in de serviceflats is eerder beperkt omdat bij 
de valide residenten een relatief grote mate van zelfstandigheid 
verondersteld wordt. In de flats is 24 uur op 24 permanentie 
verzekerd door een oproepsysteem dat in verbinding staat met 
het woon- en zorgcentrum.

CM Oostende heeft een brochure met uitgebreide informatie 
over alle serviceflats in de regio. U kunt deze brochure bestellen 
bij het Thuiszorgcentrum, Cirkelstraat 8 te 8400 Oostende - 
tel. 059 55 40 49 - e-mail: thuiszorgcentrum.oostende@cm.be

13.3 Appartementen voor ouderen 

Deze appartementen zijn aangepast aan ouderen inzake 
toegankelijkheid, veiligheid, uitrusting enz. De bewoners dienen 
echter nog voldoende zelfredzaam te zijn. 

13.4 Rusthuis-Infofoon 

Bent u op rust maar niet ‘gerust’? Vragen over rechten en 
plichten in het rusthuis? Bij de Rusthuis-Infofoon van de Vlaamse 
Gemeenschap kunt u terecht op het nummer 078 15 25 25.

U kunt ook schrijven naar 
Rusthuis-Infofoon, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel  
of mailen naar rusthuisinfofoon@vlaanderen.be 

Sociale kaartgegevens

www.derusthuizen.be

Voor meer informatie kunt u terecht bij het CAW-dienst 
maatschappelijk werk.

13 als thuiszorg niet meer kan: residentiële opvang 
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14.1 Mantelzorgverenigingen

Toen mijn man ziek werd, heb ik de verzorging op mij genomen. 
Dat was vanzelfsprekend. Ondertussen weet ik maar al te goed 
dat het soms zwaar is, enorm zwaar. Ik word zelf al een dagje 
ouder en toch moet ik er zijn voor hem, dag en nacht. Soms 
wordt het me allemaal wat te veel. Daar voelde ik mij slecht 
door. Want ik was toch een slechte vrouw als ik mijn man 
niet optimaal verzorgde? Ondertussen heb ik me aangesloten 
bij een mantelzorgvereniging en heb ik geleerd dat dat een 
normaal gevoel is. Wij mantelzorgers zijn nu eenmaal geen 
supermensen! Het deed deugd om te horen dat ook anderen 
met dat gevoel worstelden.

Maria, 67 jaar

In Vlaanderen zijn er ongeveer 580 000 mantelzorgers actief: 
mensen die de zorg opnemen voor iemand die het zelf niet 
meer kan. Er zijn erkende verenigingen van gebruikers en 
mantelzorgers. Ze bieden steun door het organiseren van ont
spanningsactiviteiten, ontmoetingsmomenten en informatieve 
samenkomsten voor mantelzorgers. De verenigingen geven 
ook een tijdschrift uit ter ondersteuning van mantelzorgers en 
chronisch zieken. Tot slot inventariseren zij noden op het vlak 
van thuiszorg en verdedigen ze de belangen van mantelzorgers 
en gebruikers.

Ziekenzorg CM is een van de erkende mantelzorgverenigingen 
en organiseert verschillende gespreksgroepen waaraan 
mantelzorgers van een chronisch zieke of dementerende 
kunnen deelnemen.

Als mantelzorger kan men zich ook abonneren op het tijdschrift 
Maczima.

Meer info bij  

Mantelzorg West-Vlaanderen Ziekenzorg CM  
Beversesteenweg 35 8800 Roeselare  051 26 53 66
mantelzorg.zzwv@cm.be

Ziekenzorg CM Oostende
Ieperstraat 12   8400 Oostende  059 55 26 18
ziekenzorg.oostende@cm.be

•

•

Mantelzorglijn

Als mantelzorger kunt u elke weekdag van 14.00 tot 20.00 uur 
terecht bij de mantelzorglijn, een initiatief van Ziekenzorg CM. 
De mantelzorglijn biedt een luisterend oor voor grote en kleine 
problemen die u als mantelzorger tegenkomt.

078 15 50 �0

14.2 Zelfhulpgroepen

Zelfhulpgroepen zijn groepen opgericht door en voor vrijwilligers 
vanuit een gemeenschappelijke ervaring of ziektebeeld. Ze 
bieden (psychologische) ondersteuning aan lotgenoten. Leden 
met éénzelfde ziekte of handicap vinden er een klankbord. Ze 
herkennen identieke angsten en twijfels bij anderen, wat het 
voor henzelf makkelijker maakt om de ziekte te dragen. Ze vinden 
er ook oplossingen voor een aantal praktische problemen. 
Samenkomen met lotgenoten kan een enorme steun zijn. 

Vzw Trefpunt Zelfhulp is het informatie- en ondersteunings-
centrum voor en over zelfhulp en zelfhulpgroepen in Vlaanderen. 
Via hun website www.zelfhulp.be zijn alle zelfhulpgroepen in 
Vlaanderen terug te vinden.

Meer info

Trefpunt Zelfhulp vzw
p/a Departement Sociologie
E. Van Evenstraat 2c
3000 Leuven
Tel. 016 23 65 07
Fax 016 32 30 52
trefpunt.zelfhulp@soc.kuleuven.ac.be

 

14.3 Lotgenotenverenigingen

 
Similes 

Similes is een vereniging voor al wie van nabij betrokkenen is 
bij iemand met psychiatrische problemen, los van het feit of die 
persoon thuis woont, opgenomen is in een ziekenhuis of beschut of 
zelfstandig woont. Similes brengt lotgenoten samen om ervaringen 
te delen en van elkaar te leren. Mensen vinden zo steun en begrip. 
Similes luistert naar hun verhaal, helpt hen op weg en behartigt 
hun noden bij zorgverleners, de overheid en de brede samenleving. 
Similes informeert ook via folders en brochures, infobijeenkomsten 
en studiedagen. Tot slot biedt Similes telefonisch onthaal, opvang, 
doorverwijzing en juridisch advies.

•

14 Waar vind ik lotgenoten? 
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CM-thuiszorgtip    

‘Mijn moeder is de laatste tijd wat verward’
‘Ik vergeet zo veel’

 ‘Mijn man is zo achterdochtig geworden’

aan deze vaak gehoorde klachten ligt er een breed 
domein van mogelijke oorzaken. Het kan gaan om normale 
ouderdomsverschijnselen, tekenen van een beginnende 
dementie, lichamelijke aandoeningen, depressie of 
andere psychiatrische aandoeningen. Personen, die 
zich zorgen maken over toenemende geheugen -en/of 
gedragsveranderingen bij zichzelf of een naaste, kunnen 
via de huisarts of specialist, doorgestuurd worden naar 
de geheugenkliniek voor een zorgvuldige diagnostiek. 
Een multidisciplinair team zal zich inzetten om de 
klachten zo volledig mogelijk in kaart brengen en op een 
gerichte manier aan te pakken. Op deze manier biedt de 
geheugenkliniek een gespecialiseerde diagnostiek, 
behandeling, advies en begeleiding van geheugen- en 
gedragsproblemen. 

De kliniek legt zich toe op

de vroegtijdige diagnose van de ziekte van alzheimer; 
patiënten met woordvindingsproblemen (bv. ten 
gevolge van primair progressieve afasie); 
patiënten met persoonlijkheids- en gedragsverande-
ringen (bv. ten gevolge van dementie en frontaal 
letsel); 
de diagnose van dementie op jonge leeftijd (< 65 jaar); 
familiale vormen van dementie.

Deze werking gaat door in volgende ziekenhuizen:
AZ Damiaan - Oostende
Sint-Augustinus - Veurne

•
•

•

•
•

•
•

Similes
coördinator West-Vlaanderen
09 216 88 04
www.similes.org 

Expertisecentra Dementie

De Expertisecentra Dementie bieden informatie, ondersteuning 
en advies aan iedereen die met dementie geconfronteerd 
wordt. Het zijn laagdrempelige, provinciaal georganiseerde 
aanspreekpunten. Hun doel is de kwaliteit van zorg verbeteren 
en de omgeving van de persoon met dementie versterken. 
Ze verzorgen publicaties, sensibiliserende activiteiten en 
een website rond dementie (www.dementie.be). Ze willen 
de krachten bundelen door bestaande voorzieningen en 
hulpverleners te sensibiliseren, te versterken, te ondersteunen 
en te informeren over de diverse aspecten van dementie.

Lokaal adres Expertisecentrum Dementie
Foton
Wellingtonstraat 70
8400 Oostende
059 70 69 53
oostende@familiezorgwvl.be

De Vlaamse Alzheimer Liga

Familieleden en mantelzorgers van dementerenden ervaren 
vaak een gebrek aan kennis over dementie. Daarnaast voelen 
ze de behoefte aan emotionele ondersteuning, om onderling 
van gedachten te kunnen wisselen. Vanuit die behoeften is 
de Vlaamse Alzheimer Liga gegroeid, die wetenschappelijk 
onderzoek rond dementie ondersteunt en de resultaten naar 
haar leden vertaalt. De Vlaamse Alzheimer Liga ondersteunt 
ook de uitwisseling van kennis en ervaring tussen al wie de zorg 
voor dementerenden opneemt. Verder stimuleert ze sociale 
initiatieven ter preventie, behandeling en begeleiding van 
dementie en sensibiliseert ze het grote publiek. Tot slot biedt de 
Vlaamse Alzheimer Liga een speciale werking voor familieleden 
van jong dementerenden (jonger dan 65 jaar).

Gratis hulp- en infolijn 0800 15 ��5.

De Vlaamse alzheimer Liga 
Stationstraat 60-6�
�300 Turnhout
014 43 50 60
www.alzheimer.be

•

•

•

•
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verenigingen voor mensen met chronische pijn (Belgische 
Hoofdpijnliga, Contactgroep Vlaanderen Myeloom Patiënten 
(CMP), Contactgroep CVS, ’t Lichtpuntje, Mensen met 
Chronische Pijn (MCP), Ruggensteun vzw, Vlaamse vereniging 
voor Mensen met Chronische Pijn (VMCP), vzw Whiplash) de 
Vlaamse Pijnliga opgericht. 

De Vlaamse Pijnliga werkt samen met de Belgian Pain Society 
(BPS), een vereniging van deskundigen op het vlak van 
pijnbehandeling die wetenschappelijke ondersteuning biedt.

De Vlaamse Pijnliga informeert over pijnbeleving, organiseert 
lotgenotencontact en bevordert het onderzoek naar de 
behandeling van pijn. Ze doet ook aan belangenbehartiging: 
vanuit de ervaring van pijnpatiënten worden beleidsvoorstellen 
opgesteld en opgevolgd. De Vlaamse Pijnliga staat open voor 
alle mensen met chronische pijn, ongeacht hun aandoening. 

Het tijdschrift ‘Prikkel’ brengt informatie over pijn, pijnbeleving 
en -behandeling. ‘Prikkel’ verschijnt vier keer per jaar en is 
gratis voor leden van de Pijnliga.

De Vlaamse Pijnliga investeert in de bevordering en erkenning 
van de deskundigheid van mensen met chronische pijn door:

de organisatie van jaarlijkse provinciale themadagen over de 
problematiek en de behandeling van pijn;
de publicatie van dossiers zoals ‘adviserend geneesheer’, 
‘lage rugpijn’, ‘hoofdpijn en zelfzorg’;
de opleiding van pijnpatiënten tot ervaringsdeskundigen.

Vlaamse Pijnliga
Haachtsesteenweg 579
1031 Brussel
02 246 47 71
vlaamsepijnliga@cm.be    
www.vlaamsepijnliga.be 

•

•

•

•

Psychiatrische thuiszorg

Psychiatrische thuiszorg biedt een intensief hulpaanbod aan 
psychiatrische patiënten en hun mantelzorgers. Ze biedt 
ook coördinatie van het zorgaanbod en geeft advies aan 
hulpverleners over hoe ze met de thuiszorgsituatie kunnen 
omgaan.

Regionale adressen psychiatrische thuiszorginitiatieven

Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie Veurne-Diksmuide-
Westkust 
 Oude Beestenmarkt 6  8630 Veurne   
 058 31 23 47 
 www.cgglargo.be
 veurne@cgglargo.be

Zorgbemiddeling bij Psychiatrische Patiënten - 
Regio Oostende 
 Hospitaalstraat 35 bus 6   8400 Oostende  
 059 40 25 30  
 sitoost@sho.be

De Vlaamse Pijnliga

Leven met chronische pijn is een zware opdracht. Naast 
de voortdurende pijn zijn er de vele nare gevolgen zoals 
werkonbekwaamheid, grote financiële uitgaven, onbegrip, 
sociaal isolement … Chronische pijn is een belangrijke oorzaak 
van sterk verminderde levenskwaliteit. 

Om pijnpatiënten beter te ondersteunen werd op initiatief 
van Ziekenzorg CM en in samenwerking met verschillende 
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15.1 Ziekenzorg CM

Mijn vrouw is al jaren zorgbehoevend en sindsdien zijn we niet 
meer op vakantie geweest. Ik zag er eerlijk gezegd tegenop. 
Haar thuis verzorgen was ondertussen routine geworden, 
maar haar meenemen op vakantie leek mij niet haalbaar. Tot ik 
hoorde van de Ziekenzorgvakanties. Samen met mijn vrouw ben 
ik met hen op reis gegaan, omringd door mensen die mijn vrouw 
konden bijstaan. We hebben er ontzettend van genoten.

Arthur, 53 jaar

Ziekenzorg CM verenigt chronisch zieke mensen, 
thuisverzorgers en vrijwilligers en komt op voor de belangen van 
langdurig zieke mensen en hun thuisverzorgers. In vrijwel elke 
gemeente is een Ziekenzorg CM-afdeling actief. Vrijwilligers 
bezoeken regelmatig langdurig zieke mensen, waarbij de vraag 
en verwachting van de zieke bepalend is. Daarnaast richt de 
plaatselijke Ziekenzorg CM-afdeling talrijke samenkomsten 
in waarbij recreatie, ontmoeting, informatie en creativiteit 
centraal staan. Het aanbod is volledig aangepast aan langdurig 
zieke mensen. 

Ziekenzorg CM organiseert o.a.: 

huisbezoeken: vrijwilligers gaan op bezoek bij de zieke thuis, 
zodat ze voor de zieke een steun kunnen betekenen;

crea-namiddagen: samenkomen om te knutselen rond een 
bepaald thema;

vakanties: zieke mensen kunnen met hun partner een 
vakantieweek meemaken in aangepaste accommodatie. 
Ze kunnen rekenen op de ondersteuning van een 
verpleegkundige en een groep vrijwilligers die de reguliere 
verzorgers verademing bieden;

Ariadne, het aanbod voor chronisch zieke personen jonger 
dan 65 jaar: 

• informatie – bv. over de opdracht van de adviserend 
geneesheer, omgaan met onbegrip, regelgeving enz.;

• lotgenotencontact  (tot 55 jaar) – mensen die zich in een 
zelfde situatie bevinden, kunnen elkaar erg steunen en 
bemoedigen;

• belangenbehartiging – opkomen voor de belangen van 
langdurig zieke mensen;

• weerbaarheid – het verhogen van de weerbaarheid van 
zieke mensen door het aanbieden van een uitgebreid 
aanbod van meerdaagse cursussen zoals omgaan met 
pijn, leven met reuma enz.

•

•

•

•

Ziekenzorg CM
Ieperstraat 12  8400 Oostende
059 55 26 18
www.ziekenzorg.be
ziekenzorg.oostende@cm.be

15.2 Dienst Gezondheidspromotie

De dienst Gezondheidspromotie van CM wil mensen aanzetten 
om bewust en actief om te gaan met hun fysieke en mentale 
gezondheid. De dienst heeft een ruim aanbod eigen publicaties, 
boeken, artikels en documentatie rond ziekte en gezondheid 
en biedt bovendien infosessies, ondersteunende cursussen 
en andere initiatieven voor thuiszorgpatiënten, hun directe 
verzorgers en andere betrokkenen.

Dienst Gezondheidspromotie
Ieperstraat 12  8400 Oostende
059 55 26 15
gezondheidspromotie.oostende@cm.be
www.cm.be 

15.3 OKRA, trefpunt 55+

 
OKRA, wil een trefpunt zijn voor 55-plussers en hen kansen 
geven en motiveren om deel te nemen aan sociale en culturele 
activiteiten die bijdragen tot hun persoonlijke ontplooiing en/
of hun deelname aan het maatschappelijk leven door het zelf 
aanbieden van activiteiten of het toegankelijker maken ervan. 

OKRA wil ook de belangen van 55-plussers behartigen. Daartoe 

neemt ze deel aan of organiseert ze zelf initiatieven die leiden 
tot betere levensomstandigheden voor gepensioneerden en/of 
een betere samenleving voor iedereen.

Okra-regiosecretariaat
Ieperstraat  12   8400 Oostende
059 55 26 90
oostende@okra.be
www.okra.be/oostende

•

•

•

15 Welke CM-diensten kunnen mij ondersteunen in de 
 thuiszorgsituatie? 
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15.4 Ledenverdediging

 
CM draagt bijzonder zorg voor de verdediging van haar leden. 

U kunt in uw CM-kantoor o.a. terecht met vragen of problemen 
rond:

honoraria van zorgverleners en ziekenhuisfacturen;
mogelijke nalatigheden of fouten van zorgverleners;
uw rechten als patiënt.

Uw CM-consulent informeert u en verwijst u indien nodig door 
naar gespecialiseerde instanties in verband met:

financiële tegemoetkoming voor zieken, ouderen en personen 
met een handicap;
ongeval; 
beroepsziekte.

•
•
•

•

•
•

Kazou vzw, de CM-jeugddienst, organiseert ook vakanties voor 
Jongeren Met Bijzondere Aandacht. Er zijn Jomba-vakanties 
voor kinderen en jongeren met een fysieke handicap, met een 
psychische handicap en voor kinderen met autisme. Ook voor 
kinderen met overgewicht of kinderen die bedplassen, heeft 
Kazou een specifiek aanbod. 

Voor de brochure met het volledig Jomba-aanbod, of meer info, 
mail naar kazou.oostende@cm.be of bel op het nummer 059 55 
26 03.

15.5 Kazou: Jomba-vakanties
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Toen de diagnose viel dat mijn vrouw niet meer te genezen 
was, was dat een hele klap, ook al hadden we het voelen 
aankomen. Het besluit van mijn vrouw stond vast: ze wilde thuis 
sterven. Ik was het volledig met haar eens, maar wou me goed 
voorbereiden zodat haar laatste maanden nog wat kwaliteit 
zouden hebben voor haar.

Karel, 78 jaar

16.1 Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de totaalzorg voor de patiënt op het ogenblik 
dat een geneeskundige behandeling geen genezing meer 
kan bieden. Die totaalzorg omvat begeleiding op medisch, 
verpleegkundig, sociaal, emotioneel en geestelijk vlak, zowel 
voor de zieke als voor de familie en naasten. De zorg staat 
vooral in het teken van het comfort van de zieke. De begeleiding 
wil helpen bij het aanvaarden van en het leren leven met het 
ongeneeslijk ziek zijn en probeert de pijn zoveel mogelijk te 
verlichten en andere klachten zo goed mogelijk op te vangen. 
Palliatieve zorg kan enkele weken, maanden tot zelfs een jaar 
duren. Samengevat is palliatieve zorg ‘alles is wat nog gedaan 
moet worden als we denken dat we niets meer kunnen doen’.

16.2 Palliatieve zorg thuis

De dienstverlening en de medische mogelijkheden zijn zo 
uitgebreid dat palliatieve zorg aan huis mogelijk is wanneer er 
voldoende mantelzorgers (familie, vrienden, kennissen, buren) 
zijn die zich willen toeleggen op de zorg voor de zieke.

Veel patiënten verblijven in de laatste fase van hun leven graag 
in hun eigen vertrouwde omgeving, om verzorgd te worden 
door de eigen zorgverstrekkers en hulpverleners. Zij kunnen 
een beroep doen op de palliatieve thuiszorgdeskundigen van 
het palliatief netwerk.

16.3 Palliatief netwerk

De Vlaamse overheid heeft 15 palliatieve netwerken opgericht 
met als taak het coördineren van de palliatieve zorgen, ook 
in de thuiszorg. Ieder netwerk is nauw verbonden met een 
ondersteuningsequipe van palliatieve thuiszorg. Die equipes 
staan in voor de ondersteuning van palliatieve zorgverleners op 
vraag van de patiënt, zorgverstrekkers of hulpverleners.

Meer informatie vindt u op www.palliatief.be 

Palliatieve Zorg Noord-West Vlaanderen
 Diksmuidse Heirweg 647  - 8200 Sint-Andries  
 050 40 61 50
 pall.zorg.nwvl@skynet.be
 www.pzwvl.be

Palliatieve Zorgen Westhoek-Oostende 
 Stovestraat 2 A - 8600 Diksmuide   
 051 51 13 63  
 info@palliatieve.be

Palliatieve Zorgen De Mantel
 Mandellaan 101 - 8800 Roeselare   
 051 24 83 85
 info@demantel.net

16.4 Palliatieve vrijwilligers

Om in de laatste levensfase van de ziekte een zo groot mogelijke 
levenskwaliteit te behouden, helpen palliatieve vrijwilligers de 
thuiszorg te ondersteunen. Ze vullen bepaalde leemten in de 
zorg op, geven de familie de kans om even op adem te komen 
en bieden emotionele ondersteuning. Ze komen op geregelde 
tijdtippen op bezoek en kunnen de familie ontlasten door bij de 
zieke te blijven.

Voor informatie, ondersteuning en begeleiding kunt u terecht bij 
het CAW-dienst maatschappelijk werk van CM.

16.5 Palliatief dagcentrum

Op bepaalde ogenblikken kan de zorg voor de zieke te zwaar zijn 
voor de omgeving, bijvoorbeeld als de partner nog uit werken 
gaat, als er voor kinderen gezorgd moet worden, als de partner 
er alleen voor staat, op leeftijd is of zelf ziek is. 

In dergelijke gevallen kan het palliatief dagcentrum uitkomst 
bieden. Eens in een andere omgeving vertoeven, een luisterend 
oor vinden, ontmoetingen met lotgenoten ... Het doet het ziek 
zijn anders beleven of even vergeten. De gasten verblijven er 
in een rustige, huiselijke sfeer waar veel kan maar niets moet.
Dat wordt vaak mogelijk gemaakt door vrijwilligers in het 
dagcentrum

Voor informatie kunt u terecht bij het CAW-dienst maatschappelijk 
werk van CM.

Brugge
Het Heidehuis 
Diksmuidse Heirweg 647   8000 BRUGGE   
050 40 61 50

16 Palliatieve zorg: als het einde nabij komt …  
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Oostende
Dag- en Ontmoetingscentrum De Kust
Pater Pierrelaan 6  8400 Oostende   
0497 97 23 12

16.6 Palliatieve eenheid

Wanneer de palliatieve situatie thuis onhoudbaar wordt, 
bestaat de mogelijkheid om naar de palliatieve eenheid 
van het ziekenhuis te gaan. Die eenheid wordt ondersteund 
door een Palliatief Support Team: verpleegkundigen en 
artsen die speciaal opgeleid zijn voor palliatieve zorgen. 

De palliatieve afdeling heeft uitgebouwde voorzieningen 
en creëert een sfeer waarin de patiënt en zijn familie 
centraal staan. De zorg wordt afgestemd op het ritme 
en de persoonlijke voorkeur van de patiënt. Familie en 
vrienden zijn altijd welkom op die afdeling, dag en nacht. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij het ziekenhuis in uw 
buurt.

 16.7 Palliatief verlof, 
 palliatief thuiszorgforfait (zie 10.7.5)

Wat?

Elke werknemer uit de private of openbare sector, die 
bijstand verleent op fysisch, sociaal en psychologisch 
vlak, aan een ongeneeslijk zieke patiënt heeft recht op 
palliatief verlof. De patiënt hoeft geen familielid te zijn. 

Zowel de federale overheid als de Vlaamse 
Gemeenschap geven een premie aan werknemers die 
hun loopbaan onderbreken om palliatief verlof te nemen. 

Het palliatief verlof kan deeltijds of voltijds opgenomen 
worden.

aanvraag

U moet een medisch attest van de behandelende arts 
indienen bij uw werkgever. De periode van palliatief 
verlof gaat in de eerste dag van de week erna.

U beroepsactiviteit kan u gedurende een volledige maand 
opschorten. Deze periode kan maximaal met één maand 
verlengd worden.

De vraag naar premies kunt u indienen via uw 
vakorganisatie.
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Neem contact op met het CaW-dienst maatschappelijk werk 
of het CM-Thuiszorgcentrum. Wanneer u hulpbehoevend wordt 
door ziekte, ongeval of ouderdom, wordt hulp aan huis misschien 
noodzakelijk. Het CAW-dienst maatschappelijk werk en het CM-
Thuiszorgcentrum hebben heel wat kennis en ervaring om die 
hulp zo goed mogelijk te laten verlopen. U kunt er met al uw 
vragen rond thuiszorg terecht.

1  Kies bewust

Thuiszorg vraagt een bewuste en weloverwogen keuze van 
de zieke persoon en van hen die bereid zijn zorg op zich te 
nemen. Een open gesprek met alle betrokken personen kan 
heel verrijkend zijn en veel duidelijkheid brengen. Vaak is zo’n 
gesprek geen gemakkelijke opdracht. Toch kan het belangrijk 
zijn om voor het opstarten van thuiszorg even stil te staan bij de 
volgende vragen.

Is het de wens van de hulpbehoevende persoon om thuis 
verzorgd te worden?
Zijn er alternatieven en zo ja, welke?
Is het verantwoord om de zieke of hulpbehoevende thuis te 
verzorgen?
Wat is de motivatie van de verzorgende personen om te 
kiezen voor thuiszorg?
Wie is bereid mee te werken aan de thuiszorg?
Welke diensten kunnen de thuiszorg ondersteunen?
Als alle mogelijkheden zijn bekeken en overlopen, is thuiszorg 
dan haalbaar voor alle betrokkenen?

Ook in bestaande thuiszorgsituaties is het belangrijk om 
regelmatig te herbekijken of de zorg nog steeds een bewuste 
keuze is. De situatie kan namelijk wijzigen door allerlei 
omstandigheden.

2  Zorg voor aangepaste hulpmiddelen

Thuiszorg kan gemakkelijker worden door een goede inrichting 
van de ziekenkamer en door gebruik te maken van aangepaste 
hulpmiddelen. Een aangename en goed ingerichte kamer is niet 
alleen belangrijk voor de hulpbehoevende persoon, maar zeker 
ook voor de verzorgers. Zo is een hospitaalbed rugsparend. Een 
toiletstoel, een rolwagen, een loophulp … kunnen het risico op 
vallen verkleinen en meer ondersteuning bieden.

Aangepast materiaal om doorligwonden te vermijden en 
incontinentiemateriaal zijn zeker geen overbodige luxe. 

•

•
•

•

•
•
•

3  Verdeel de taken 

Probeer te voorkomen dat alle zorg bij één persoon terechtkomt. 
Maak een beurtrol op met een beschrijving van wie wat doet. 
Zorg dat de familieleden die u helpen, niet te veel hooi op hun 
vork nemen zodat ze de zorg zo lang mogelijk kunnen dragen. Zo 
voorkomt u dat helpende handen te zwaar belast worden. Doe 
tijdig een beroep op professionele thuiszorgdiensten: ze kunnen 
een deel van het werk overnemen en zo ook zorgen voor een 
betere verdeling van de taken.

4  Stimuleer zelfredzaamheid

Het kan verleidelijk zijn om bepaalde taken zelf op te 
knappen in plaats van ze met veel geduld over te laten aan 
de zorgbehoevende persoon. Toch is het belangrijk om hem 
zoveel mogelijk te betrekken bij de dagelijkse huishoudelijke 
activiteiten. Zo voelt hij zich nuttig en minder afhankelijk. Het is 
belangrijk om daar samen duidelijke afspraken over te maken. 

Het is niet altijd even gemakkelijk om hulp te vragen. Het kan de 
hulpbehoevende persoon de indruk geven een last te zijn voor 
anderen. Het is soms gemakkelijker om een beroep te doen op 
professionele hulp omdat men voor die diensten betaalt.

5  Maak duidelijke afspraken

Thuiszorg gaat om concrete taken: eten, wassen, een oogje in 
het zeil houden …

Het gezin kan verschillende taken op zich nemen. Er kunnen 
echter ook anderen bij betrokken worden, zoals familieleden, 
professionele hulpverleners, buren of vrijwilligers. Duidelijke 
afspraken zijn noodzakelijk om pijnlijke discussies achteraf te 
vermijden.

Afspraken vastleggen op papier is een belangrijk hulpmiddel. 
Ze kunnen na overleg met alle betrokkenen worden opgenomen 
in een zorgplan. Daarin noteert u wie wat wanneer doet. Een 
taakverdeling is echter nooit definitief, ze evolueert mee met de 
zorgsituatie. Een zorgplan is dus na overleg altijd aanpasbaar.

Thuiszorg vergt ook financiële inspanningen. Afspraken 
rond financiën worden best duidelijk omschreven in een 
overeenkomst tussen de betrokken partijen. De vergoeding 
voor gemaakte onkosten en voor geboden zorg kan vastgelegd 
worden in een financiële overeenkomst. Bij het opstellen 
van dergelijke overeenkomst kunt u advies vragen aan de 
maatschappelijk werker van uw ziekenfonds of bij uw notaris.

Tien vuistregels voor het organiseren van thuiszorg  
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8  Bedank wie voor u zorgt

Het is fijn om geholpen te worden door de mensen rondom u. 
Een oprecht bedankje doet uw familielid of vrijwilliger allicht 
veel deugd. Doet u een beroep op externen? Zij ontvangen 
een vergoeding. Misschien is het een goed idee om ook een 
vergoeding te voorzien voor familie of vrienden die heel wat 
taken van u overnemen. De andere familieleden voelen zich 
dan misschien minder schuldig wanneer ze minder tijd ter 
beschikking hebben om u te helpen. 

9  Ga na hoe u alle kosten kunt betalen

Professionele hulp, medicatie, verzorgingsmateriaal, 
hulpmiddelen en dieetvoeding. Al die middelen en diensten 
aan huis zijn niet gratis en de kosten kunnen soms oplopen. Er 
bestaan echter heel wat tegemoetkomingen, verminderingen 
en vrijstellingen die u kunt aanvragen om een thuiszorgsituatie 
financieel draaglijk te houden. 

6  Doe een beroep op het zorgoverleg

Als het nodig is dat familie en hulpverleners samen rond de tafel 
zitten om afspraken te maken, kunt u een beroep doen op een 
zorgcoördinator. Hij nodigt iedereen (familie, huisarts, verpleging, 
gezinszorg …) uit voor het overleg, zit de vergadering voor en 
zorgt ervoor dat de afspraken terechtkomen in het zorgplan dat 
bij u thuis bewaard wordt. 

 7  Zorg voor een gezond evenwicht 
    tussen draagkracht en draaglast

Zorgen voor een hulpbehoevende vraagt heel wat fysieke en 
emotionele inspanningen. Vaak wordt de verzorging met plezier 
gedaan maar ook enthousiaste mantelzorgers hebben hun 
grenzen en hebben soms nood aan rust of een adempauze. Een 
thuiszorgsituatie kan namelijk lang duren en zwaar gaan wegen. 
Bijkomende hulpmiddelen of het inschakelen van diensten of 
opvangmogelijkheden kunnen de ademruimte creëren die nodig 
is om nieuwe energie te vinden. Samen praten en zoeken naar 
oplossingen is dus zeker aangewezen.
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10  Denk aan de toekomst en praat erover

Bij een beginnende thuiszorgsituatie staat u er misschien 
niet bij stil, maar denk ook al aan wat komen gaat. Praat tijdig 
over uw zorgen voor de toekomst. Wie gaat uw financiële 
verrichtingen doen? Wie gaat uw geld beheren? Misschien kunt 
u zelfs al afspraken maken over taken die op termijn gedaan 
moeten worden. Hoeveel zorg kan iemand opnemen en wat zijn 
de alternatieven als thuiszorg echt niet meer gaat? Praat erover 
met familie en zorgverleners en praat over de haalbaarheid van 
uw wensen.

 
Wenst u nog meer te weten over thuiszorg?

Surf dan naar 

www.mijnthuiszorg.be  

www.cm.be
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Ben je al CM-lid, dan weet je dat je op CM kunt rekenen. Ben je nog 
geen lid, dan nodigen wij je uit om onze troeven te leren kennen. 
Ga langs in het CM-kantoor in je buurt of surf naar 
www.cm.be.
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