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Inleiding

Deze brochure is bedoeld als informatie om de zorg thuis zo
goed mogelijk te organiseren voor wie dit wenst en nodig heeft.
Door een beroep doen op de professionele hulp van diensten
voor thuiszorg proberen we ervoor te zorgen dat u zo lang en
zo zelfstandig mogelijk thuis kunt wonen. In de coördinatie van
de zorg speelt uw huisarts een centrale rol.
Daarnaast geven we u informatie over de verschillende te
gemoetkomingen en sociale voordelen waar u als patiënt of
familielid een beroep op kunt doen.
Deze voordelen en tegemoetkomingen zijn vaak verbonden aan
bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld uw inkomen of uw leef
tijd. Niet alle informatie is dus voor iedereen van toepassing.
Voor meer gedetailleerde uitleg over de inhoud van elk onder
werp, verwijzen wij u graag door naar de dienst die hiervoor
bevoegd is. Daarnaast kan de dienst sociaal werk van UZ Leuven,
het OCMW of het Sociaal Huis van uw gemeente of uw zieken
fonds u informeren over deze voorzieningen en hun procedure.
Wij hopen dat u met deze brochure meer zicht krijgt op de
bestaande diensten voor thuishulp alsook op de tegemoetko
mingen en de voorzieningen waarop u recht hebt.
Dienst sociaal werk
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DIENSTEN VOOR THUISONDERSTEUNING
Door een beroep te doen op thuiszorgdiensten kunt u
ondersteuning krijgen om zolang mogelijk zelfstandig thuis
te blijven wonen.
Wanneer de thuiszorg geen oplossing meer biedt en u bijna perma
nent verzorging en hulp nodig hebt, zal een overstap naar een woon
zorgcentrum vaak een noodzakelijke oplossing zijn.
Thuisverpleging: hier kunt u een beroep op doen voor onder meer
hulp bij medicatie, wondzorg en dagelijkse hygiënische verzorging.
Voor de hygiënische verzorging van de thuisverpleging is er geen me
disch voorschrift van de arts vereist. U kunt een beroep doen op een
dienst thuisverpleging of op een zelfstandige thuisverpleegkundige.
www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/thuiszorg/diensten-voorgezinszorg-en-aanvullende-thuiszorg
www.vbzv.be
www.witgelekruis.be

Gezinszorg: de verzorgende van de dienst gezinshulp kan ingescha
keld worden om hulp te bieden bij bepaalde huishoudelijke taken.
Dit kan gaan over hulp bij de boodschappen, bereiden van maaltijden,
wassen en strijken, alsook beperkt onderhoud van de woning. De
gezinshulp mag ook bepaalde verzorgende taken op zich nemen.
www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-van-de-diensten-voorgezinszorg
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Poetshulp: voor hulp bij het onderhoud van uw woning kunt u een
beroep doen op een poetshulp. Dit kan aangevraagd worden bij het
OCMW, sommige ziekenfondsen en privé-initiatieven.
U kunt hiervoor dienstencheques aankopen. Deze zijn fiscaal aftrek
baar.
https://dienstencheques.vlaanderen.be
Maaltijden aan huis: wanneer het klaarmaken van maaltijden te
veel energie vraagt of niet meer haalbaar is, kunt u een maaltijd aan
huis laten bezorgen. Dit kan aangevraagd worden bij het OCMW of
privétraiteurs.
Personenalarm: een personenalarmsysteem is een alarmtoestel
waarmee u dag en nacht hulp kunt oproepen via een alarmcentrale.
U kunt dit onder meer aanvragen bij uw ziekenfonds, de thuiszorg
winkel, het OCMW of het Wit-Gele Kruis.
Baluchon: bieden meerdaagse opvang aan in uw eigen huis. Een
vrijwilliger van Baluchon neemt 7 tot 14 dagen de zorg over van de
partner of andere mantelzorger terwijl u thuis blijft.
www.baluchon-alzheimer.be
Ziekenoppas/gezelschapsdienst: een oppashulp is een
aanvulling op professionele hulpverlening of mantelzorg.
De oppashulp houdt u enkele uren gezelschap en biedt ondersteu
ning. Het geeft uw naaste ook de kans om boodschappen te doen
of om even 'op adem' te komen.
www.i-mens.be
http://in-z.be
www.seniorama.be/oppasengezelschap
Ondersteunende diensten en tegemoetkomingen voor patiënten in de geheugenkliniek

5

Dagverzorging: een dagverzorgingscentrum biedt overdag
opvang, verzorging en activiteiten aan. Dit kan via kleinschalige
initiatieven of in een woonzorgcentrum. Sommige dagverzorgings
centra bieden ook transport aan van bij u thuis.
Afhankelijk van het ziekenfonds kan er een tussenkomst gegeven
worden in de dagprijs.
www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-van-dagverzorgingscentra
Kortverblijf: een centrum voor kortverblijf biedt, gedurende een
bepaalde periode en buiten het thuismilieu, tijdelijke opvang en ver
zorging aan zorgbehoevenden. Dit betekent een tijdelijke ontlasting
voor de thuis- en mantelzorg. Sommige ziekenfondsen geven een
tegemoetkoming voor een beperkte periode.
www.kortverblijven.be
Nachtzorg: bij nachtzorg of nachtoppas bieden verzorgenden of
vrijwilligers 's nachts toezicht en ondersteuning aan zorgbehoevende
personen. Voor mantelzorgers geeft deze hulp ’s nachts de nodige
adempauze om de zorg langer en verder te dragen.
www.nachtzorg.be/over-nachtzorg
www.zorg-en-gezondheid.be/thuiszorgprojecten-geselecteerd-in-2010
Woonzorgcentrum (WZC): in sommige situaties is het thuis
wonen niet meer haalbaar of veilig. Dan is het een terechte
beslissing om in een woonzorgcentrum te wonen. Het is goed om u
al op voorhand te informeren over de mogelijkheden en eventueel
al een of meerdere woonzorgcentra te bezoeken.
www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/ouderenzorg/woonzorg
centra/adressen
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HULPMIDDELEN BIJ DEMENTIE
Informatie over handige producten die het dagelijkse leven makkelijker
maken voor personen met dementie en hun mantelzorgers.
www.hulpmiddelenbijdementie.be

RIJGESCHIKTHEID
CARA, een dienst binnen VIAS, is bevoegd voor het bepalen van
uw rijgeschiktheid.
Door een aangeboren letsel, een ziekte, een ongeval of het verou
deren kan er een vermindering zijn van de functionele vaardigheden
die een invloed hebben op het veilig besturen van een bromfiets,
motorfiets of auto.
CARA biedt gratis advies en rijgeschiktheidsonderzoeken aan. Een
evaluatie van de rijgeschiktheid door het CARA gebeurt op basis
van een multidisciplinair onderzoek.
U of uw arts moet altijd zelf het initiatief nemen om u aan te mel
den bij het CARA, e-mail cara@vias.be.
www.vias.be/particulieren/cara
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ZORGVOLMACHT
Wanneer u wilsbekwaam bent, kunt u bepalen aan wie u de
volmacht wil toevertrouwen om uw vermogen te beheren en
beslissingen te nemen over uw persoon mocht dat in de verdere
toekomst nodig zijn. U bent dan de lastgever. De persoon die uw
vermogen beheert, is de lasthebber.
Men kan één of meerdere lasthebbers aanduiden. Belangrijk is dat
er een vertrouwensband is tussen lastgever en lasthebber.
Juridisch gezien blijft men na een lastgeving handelingsbekwaam.
www.notaris.be/erven-schenken/beheren/de-zorgvolmacht
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FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN
In dit hoofdstuk geven we meer informatie over financiële
en sociale voordelen voor mensen die zorgafhankelijk zijn.
Wanneer u voor dagelijkse activiteiten zoals verplaatsingen, het
huishouden, uw persoonlijke hygiëne … een beroep moet doen op
ondersteuning van andere mensen, kunt u eventueel recht hebben
op bepaalde voordelen.
Deze voordelen zijn verbonden aan bepaalde voorwaarden waaraan
u moet voldoen. Bij elk onderwerp vindt u meer informatie over
deze voorwaarden en de procedure om dit voordeel aan te vragen.

HULP VAN DERDEN
Hulp van derden is een aanvullende, forfaitaire vergoeding van het
ziekenfonds voor werknemers en zelfstandigen die een ziekte- of
invaliditeitsuitkering ontvangen en die om gezondheidsredenen
aangewezen zijn op de hulp van anderen.
Wat zijn de voorwaarden?
• U moet minstens drie maanden arbeidsongeschikt zijn.
• U bent ernstig zorgbehoevend en scoort minstens 11 op
18 punten op de schaal voor zelfredzaamheid.
Deze zorgbehoevendheid wordt bepaald door de medisch
adviseur van uw ziekenfonds.
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Hoe dient u een aanvraag in?
Neem contact op met uw plaatselijk ziekenfonds als u denkt in
aanmerking te komen voor een tegemoetkoming.
www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/werknemerswerklozen/Paginas/hulp-derden.aspx

ZORGBUDGET VOOR OUDEREN MET EEN
ZORGNOOD
Dit is een budget voor 65-plussers met een beperkt inkomen en ge
zondheidsproblemen die een invloed hebben op de zelfredzaamheid.

Wat zijn de voorwaarden?
Het bedrag is afhankelijk van hoeveel zorg iemand nodig heeft
en van het (gezins)inkomen.

Hoe dient u een aanvraag in?
U kunt dit online aanvragen of u laten helpen door de zorgkas, het
ziekenfonds, de gemeente, het OCMW of het Sociaal Huis.
www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget-voor-ouderenmet-een-zorgnood
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ZORGBUDGET VOOR ZWAAR ZORGBEHOEVENDEN
Dit is een budget van de Vlaamse overheid met als doel niet-medische
kosten van zwaar hulpbehoevende personen te helpen dragen.
Dit kan zowel voor mensen die thuis wonen als voor mensen die in
een woon-zorgcentrum of psychiatrisch verzorgingstehuis wonen.
Het zorgbudget is een forfaitair bedrag, ongeacht uw leeftijd of
inkomen.
Wat zijn de voorwaarden?
De mate van uw zorgbehoevendheid bepaalt of u in aanmerking
komt of niet.
U moet aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming.
U moet een jaarlijkse premie betalen aan de zorgkas.

Hoe dient u een aanvraag in?
De aanvraag gebeurt via de zorgkas of uw ziekenfonds.
www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget-voor-zwaar-zorg
behoevenden

FOD INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING
(IVT) EN INTEGRATIETEGEMOETKOMING (IT)
De federale overheid, dienst personen met een handicap, voorziet
een basisinkomen voor personen die door een ziekte of handicap
niet of onvoldoende zelf een inkomen kunnen verwerven. Ze geeft
ook een tegemoetkoming aan personen die moeilijkheden ervaren
om zich in het dagelijks leven zelfstandig te kunnen behelpen.
Ondersteunende diensten en tegemoetkomingen voor patiënten in de geheugenkliniek
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Door een erkenning van invaliditeit door de federale overheid
kunt u soms bepaalde verminderingen of voordelen toegekend
krijgen zoals een sociaal tarief voor gas en elektriciteit, een sociaal
telefoontarief, een vermindering van personenbelasting, van onroe
rende voorheffing of van successierechten.
Wat zijn de voorwaarden?
U moet voldoen aan een aantal criteria op het vlak van zelf
redzaamheid, inkomen, nationaliteit en verblijf.

Hoe dient u een aanvraag in?
Dit kan via uw gemeente, uw ziekenfonds of online:
www.handicap.belgium.be

GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE
Heel wat gemeenten steunen zorgbehoevenden en hun mantelzorgers
via een mantelzorgpremie. Elke gemeente is vrij om een mantelzorg
premie in te voeren en bepaalt zelf de voorwaarden. Niet elke gemeente
in Vlaanderen heeft een premie en de voorwaarden verschillen per
gemeente. De gemeente bepaalt ook zelf het bedrag van de premie.
Hoe dient u een aanvraag in?
U kunt navraag doen over deze premie bij uw gemeente.
U kunt ook zelf nagaan of uw gemeente voorziet in een mantel
zorgpremie: www.ma-zo.be
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ZORGFORFAIT CHRONISCHE ZIEKTE
Het zorgforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch
zieken die sterk afhankelijk zijn van anderen.
Wat zijn de voorwaarden?
U moet hoge uitgaven voor gezondheidszorg én een verlies
aan zelfredzaamheid hebben.

Hoe dient u een aanvraag in?
Het ziekenfonds beschikt over de nodige gegevens, zodat het zorg
forfait automatisch wordt uitbetaald als u aan beide voorwaarden
voldoet.

MAXIMUMFACTUUR (MAF)
De MAF is een financiële beschermingsmaatregel die de jaarlijkse
medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag beperkt.
Zodra de uitgaven voor geneeskundige zorg in de loop van het
kalenderjaar dit plafondbedrag bereiken, krijgt het gezin voor de
daaropvolgende verstrekkingen het remgeld maandelijks volledig
terugbetaald. Opgelet: niet alle remgelden komen in aanmerking
voor MAF.
Wat zijn de voorwaarden?
Het plafondbedrag is afhankelijk van het gezinsinkomen en
uw sociaal statuut.
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Hoe dient u een aanvraag in?
U zult automatisch door uw ziekenfonds op de hoogte gesteld
worden wanneer u het plafond hebt bereikt.

VERHOOGDE TEGEMOETKOMING
Personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde te
gemoetkoming. Zij betalen minder voor gezondheidszorg en hebben
nog andere financiële voordelen.
Wat zijn de voorwaarden en hoe dient u een aanvraag in?
www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/financiele-toegankelijk
heid/Paginas/verhoogde-tegemoetkoming-grensbedragen-inkomsten.aspx

FORFAIT PALLIATIEVE ZORG
Dit is een forfaitaire tegemoetkoming voor palliatieve patiënten die
thuis verzorgd worden, ongeacht hun inkomen.
Deze tegemoetkoming kan maximaal twee keer worden toegekend,
met een tussenperiode van 30 dagen. Naast deze premie vallen
ook het remgeld van de arts, de verpleegkundige zorg en bepaalde
verstrekkingen van kinesitherapie weg.
Wat zijn de voorwaarden?
Uw huisarts bekijkt of u voldoet aan de voorwaarden.
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Hoe dient u een aanvraag in?
Uw huisarts dient een aanvraag in bij de adviserende arts van uw
ziekenfonds.

INCONTINENTIEFORFAITS
1. Gratis vuilniszakken
Sommige gemeenten voorzien enkele gratis vuilniszakken voor
personen met incontinentie. Vraag dit na bij uw gemeente.
Sommige gemeenten geven een premie in het kader van huisvuil,
voor personen met incontinentie.
2. Incontinentieforfait voor niet-afhankelijke personen
Personen met een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie
(ongewild verlies van urine) maken aanspraak op een jaarlijkse forfai
taire tegemoetkoming.
Wat zijn de voorwaarden?
• U moet lijden aan een onbehandelbare vorm van urinaire
incontinentie.
• U mag niet verblijven in een woon-zorgcentrum of
verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een
tegemoetkoming voorziet (uitgezonderd bij een acute
opname en bij opvang in een dagverzorgingscentrum).
• U mag nog geen tegemoetkoming voor autosondage of
incontinentiemateriaal ontvangen hebben.
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Hoe dient u een aanvraag in?
U kunt een aanvraagformulier krijgen bij uw ziekenfonds of het
RIZIV. Laat dit invullen door uw behandelende arts en bezorg het
terug aan de adviseur van uw ziekenfonds.
www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/ziekten/chroni
sche-ziekten/Paginas/forfait-onbehandelbare-incontinentie.aspx

3. Forfait voor incontinentie bij zwaar zorgbehoevende personen
Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten
voor incontinentiemateriaal van afhankelijke personen.
Wat zijn de voorwaarden?
U moet minstens vier van de laatste twaalf maanden recht
hebben op het forfait B of C in de thuisverpleging, met een
score 3 of 4 voor het criterium 'incontinentie'. Deze score
wordt bepaald door de thuisverpleging.

Hoe dient u een aanvraag in?
• Als u thuisverpleging krijgt, kan de aanvraag door de
thuisverpleegkundige gebeuren.
• Als u geen thuisverpleging hebt, kan de huisarts het attest
invullen:
www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/ziekten/chroni
sche-ziekten/Paginas/forfait-incontinentie-afhankelijk-persoon.aspx
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4. Incontinentieforfait van het VAPH (Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap)
Dit is een jaarlijkse forfaitaire tegemoetkoming van het VAPH in de
kosten van het incontinentiemateriaal.
Wat zijn de voorwaarden:
• U moet een erkenning hebben van het VAPH vóór de
leeftijd van 65 jaar.
• U moet gedomicilieerd zijn in Vlaanderen.

Hoe dient u een aanvraag in?
www.vaph.be/hulpmiddelen/tegemoetkomingen/incontinentiemateriaal
Sommige forfaits voor incontinentie zijn cumuleerbaar.
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SOCIALE VOORDELEN
PARKEERKAART
De parkeerkaart voor personen met een handicap geeft u, als
chauffeur en als passagier, in België het recht om te parkeren op
voorbehouden plaatsen. In bepaalde steden en gemeentes mag u
dankzij de kaart gratis parkeren. De kaart is persoonsgebonden,
niet gelinkt aan de auto.
Wat zijn de voorwaarden?
• U moet een blijvende invaliditeit van 80 procent hebben
OF
• een blijvende invaliditeit hebben van minstens 50 procent
ter hoogte van de onderste ledematen
OF
• een vermindering zelfredzaamheid tot twee punten bij de
rubriek ‘verplaatsingsmogelijkheden’ hebben
OF
• een vermindering zelfredzaamheid van minstens twaalf
punten hebben
OF
• een verlamming of amputatie hebben ter hoogte van beide
armen.

Hoe dient u een aanvraag in?
U kunt een aanvraag indienen bij uw ziekenfonds, uw gemeente, het
OCMW of Sociaal huis. U kunt de aanvraag ook online doen:

www.handicap.belgium.be
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EUROPEAN DISABILITY CARD (EDC)
De European disability card is een Europese handicapkaart waar
mee u als persoon met een handicap voordelen kunt genieten bij
cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten. De kaart is geldig in België
en in zeven andere deelnemende Europese landen: Cyprus, Estland,
Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië. De kaart is strikt per
soonlijk en bewijst dat u een handicap hebt.
Wat zijn de voorwaarden?
• U moet erkend zijn als persoon met een handicap door:
• het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
(VAPH)
• de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
• of uw kind komt in aanmerking voor een zorgtoeslag
voor kinderen met een specifieke ondersteunings
behoefte (binnen het Groeipakket).

Hoe dient u een aanvraag in?

www.vlaanderen.be/europese-handicapkaart-of-europeandisability-card-edc

VAPH
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen
met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschap
pelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en
levenskwaliteit bereiken.
Ondersteunende diensten en tegemoetkomingen voor patiënten in de geheugenkliniek
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Het VAPH subsidieert hiervoor diensten, voorzieningen en personen
met een handicap op verschillende domeinen:
✔ Diensten en voorzieningen
Het VAPH subsidieert de diensten en voorzieningen die
ondersteuning verlenen aan personen met een handicap
via begeleiding of opvang.
✔ Hulpmiddelen en aanpassingen
Om het dagelijks leven beter te kunnen organiseren kan een
persoon met een handicap tegemoetkomingen krijgen voor
hulpmiddelen of aanpassingen aan zijn woning of wagen.

Wat zijn de voorwaarden?
• Nog geen 65 jaar zijn op het ogenblik van de aanvraag.
• In Vlaanderen wonen of verblijven. Vóór de aanvraag moet
u aaneensluitend vijf jaar in Vlaanderen gewoond hebben.
Hierop bestaan uitzonderingen. Voor meer informatie
kunt u terecht bij het VAPH.
• Er moet sprake zijn van een ernstige en langdurige
beperking van uw kansen tot sociale participatie in de
maatschappij door een samenspel van verstandelijke, psychi
sche, lichamelijke of zintuiglijke functiestoornissen en andere
persoonlijke en externe factoren.

Hoe dient u een aanvraag in?
U kunt hiervoor terecht bij de dienst maatschappelijk werk van uw
ziekenfonds.
www.vaph.be
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VLAAMSE AANPASSINGSPREMIE
Wat zijn de voorwaarden?
• Minstens 65 jaar oud zijn op het moment van de aanvraag.
• Er zijn inkomensvoorwaarden.
• De woning ligt in het Vlaams Gewest en is uw hoofdverblijf
plaats.
Hoe dient u de aanvraag in?
www.wonenvlaanderen.be/premies/voor-wie-de-vlaamse-aan
passingspremie

VERMINDERINGEN OF VOORDELEN VOOR HET OPENBAAR VERVOER
Bij de bus en trein zijn er bepaalde voordelen voor personen met
een beperking.
Wat zijn de voorwaarden en hoe dient u een aanvraag in?
Meer info vindt u op deze websites:
www.delijn.be/vervoerbewijzen/kortingen
www.belgiantrain.be/nl/travel-info/prepare-for-your-journey/assistancereduced-mobility
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TIJDSKREDIET MET MOTIEF EN THEMATISCH VERLOF
Deze stelsels bieden u de mogelijkheid (als mantelzorger) om uw
arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om bijstand te verlenen aan
een gezinslid of een familielid, dat lijdt aan een zware ziekte.
Tijdens die onderbreking kunt u maandelijkse uitkeringen krijgen
die door de RVA worden betaald.
Wat zijn de voorwaarden?
U kunt dit aanvragen voor een persoon die officieel bij u
inwoont of voor een familielid tot de tweede graad (geldt
zowel voor bloed- als aanverwanten).
U kunt dit voor minimum één maand en maximum drie
maanden aanvragen. Kan verlengd worden tot maximaal
twaalf maanden bij een voltijdse onderbreking en vieren
twintig maanden bij een deeltijdse onderbreking.

Hoe dient u een aanvraag in?
Via de RVA en uw werkgever:
www.rva.be
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PALLIATIEF VERLOF
U kunt dit alleen aanvragen om palliatieve zorg te geven aan een
ongeneeslijk zieke persoon die zich in een terminale fase bevindt.
Hoe dient u een aanvraag in?
Een medisch attest van de behandelende arts is noodzakelijk.
Vraag dit aan via uw werkgever en de RVA:
www.rva.be

VLAAMS ZORGKREDIET
Medewerkers van de Vlaamse openbare sector kunnen hier ook
een beroep op doen om bepaalde verlofstelsels aan te vragen.
www.vlaanderen.be/vlaams-zorgkrediet/wie-komt-in-aanmerkingvoor-vlaams-zorgkrediet

VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING
Nadenken en beslissingen nemen over uw huidige en toekomstige
zorgbehandeling noemen we vroegtijdige zorgplanning. Bekijk de
infobrochure op de website.
www.uzleuven.be/brochure/701366

Ondersteunende diensten en tegemoetkomingen voor patiënten in de geheugenkliniek
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NEGATIEVE WILSVERKLARING
Iedere patiënt heeft het recht om een bepaalde medische hande
ling of onderzoek te weigeren. Met een negatieve wilsverklaring
kunt u bepalen wat u niet meer wilt ondergaan, wanneer u dit
zelf niet meer kunt vertellen (bijvoorbeeld door dementie of een
coma). Het kan gaan om het weigeren van reanimatie, bestraling,
kunstmatige beademing enzovoort.
Deze wilsverklaring blijft onbeperkt geldig, tenzij u ze herroept. De
inhoud van de negatieve wilsverklaring is wettelijk afdwingbaar. Met
andere woorden: artsen moéten hiermee rekening houden.
www.vlaanderen.be/negatieve-wilsverklaring

WILSVERKLARING INZAKE EUTHANASIE
Met een wilsverklaring inzake euthanasie kunt u vragen dat er
euthanasie wordt toegepast als u zich in een onomkeerbare coma
bevindt. Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie alleen mogelijk
op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn
wil om te sterven uit te drukken.
www.vlaanderen.be/wilsverklaring-inzake-euthanasie
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LOTGENOTENCONTACTEN
Het kan veel steun geven om ervaringen uit te wisselen en gevoelens
te delen met lotgenoten. Daarnaast worden allerlei activiteiten
georganiseerd en worden informatieve, creatieve en culturele
activiteiten aangeboden.
Hieronder geven we een overzicht van verschillende initiatieven
waarin lotgenotencontact centraal staat. Meer info vindt u op hun
website.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vzw De Companjong: www.decompanjong.be
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen: www.dementie.be
Het Ventiel: www.hetventiel.be
Zorgcirkels jongdementie: www.zorgcirkelsjongdementie.be
Woordzoekertjes (voor personen met primair progressieve
afasie/semantische variant): www.ppasv.be
Vlaamse Alzheimerliga vzw: www.alzheimerliga.be
Ontmoetingsgroepen voor mensen met dementie:
u vindt alle organisaties terug op www.zelfhulp.be
Praatcafé dementie: www.dementie.be
Jongdementie: www.jongdementie.info
Jongdementie: www.overdebrug.be

Ondersteunende diensten en tegemoetkomingen voor patiënten in de geheugenkliniek
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INTERESSANTE LINKS EN BRONNEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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www.rechtenverkenner.be
www.riziv.be
www.rva.be
www.onroerendevoorheffing.be
www.vlaamsesocialebescherming.be
www.cm.be
www.handicap.fgov.be
www.delijn.be
www.nmbs.be
www.vias.be/particulieren/cara
www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-van-diensten-voor-gezinszorg
www.dienstencheques.vlaanderen.be/
www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-van-woonzorgcentra-enrust-en-verzorgingstehuizen
www.ma-zo.be (gemeentelijke mantelzorgpremie)
www.vbzv.be (Vlaamse vereniging zelfstandige verpleegkundigen)
www.onthoumens.be
www.omgaanmetdementie.be
www.jongdementie.info
www.alzheimerliga.be
www.dementie.be
www.delaatstereis.be
www.baluchon-alzheimer.be/over-baluchon-alzheimer-belgie
www.vlaanderen.be/negatieve-wilsverklaring
www.vlaanderen.be/wilsverklaring-inzake-euthanasie
www.leif.be
www.uzleuven.be/brochure/701366 (infobrochure 'Vroegtijdige
zorgplanning in UZ Leuven')

Ondersteunende diensten en tegemoetkomingen voor patiënten in de geheugenkliniek
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Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de
dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie
Deze brochure werd opgemaakt door de medewerkers van sociaal werk in
samenwerking met de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/701345.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.
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