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Waar kan ik terecht voor passend speelgoed? 
Kan mijn kind mee op vakantie met leeftijds- 
genootjes? Kan ik een beroep doen op een op-
pas wanneer we er als ouder eens een avondje 
uit willen? Wat met de inrichting van onze 
woning? … Het zijn maar enkele vragen die op-
borrelen wanneer je kind extra zorg nodig heeft.

Elke ouder wil zijn kind steeds met de best 
passende zorg omringen. Maar bij een kind met 
een beperking moet deze zorg nog meer 
afgestemd worden op de noden en het ritme 
van het kind. De betekenis van “mijn kind is 
bijzonder” krijgt hier een extra dimensie. Want 
ook dan wil je dat je kind zoveel als mogelijk een 
“gewoon” leven kan leiden. 

De dienst Maatschappelijk Werk van CM helpt 
je bij jouw zoektocht naar de best passende 

ondersteuning. Je kunt bij ons terecht voor 
informatie, advies en administratieve onder-
steuning bij het aanvragen van tegemoet-
komingen of sociale voordelen, het samen-
stellen van een dossier in het kader van een 
aanvraag bij het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH), een 
aanvraag indienen bij de intersectorale 
toegangspoort voor jeugdhulpverlening (IJH) … 

Wij hopen dat deze brochure een antwoord 
geeft op jouw vragen. Zijn er toch zaken niet 
duidelijk? Contacteer dan onze dienst Maat-
schappelijk Werk via de Zorglijn (www.cm.be/
zorglijn). Onze medewerkers zoeken, samen 
met jou, naar passende antwoorden.



Wat is er aan de hand?

Jolien zit in de tweede kleuterklas. Haar juf 
merkt dat ze heel onduidelijk spreekt en onhan-
dig is. Ze valt meer dan haar leeftijdsgenoten. 
De juf bespreekt haar bevindingen met ons. 
Op aanraden van onze huisarts contacteren we 
het revalidatiecentrum.
Emma, 30 jaar

Een diagnose: een belangrijke 
eerste stap

Een beperking kan aangeboren zijn, maar kan 
ook het gevolg zijn van een ziekte of ongeval. 
Een vroegtijdige diagnose en behandeling kan 
de ontwikkelingskansen en ontplooiings-
mogelijkheden van je kind in belangrijke mate 
beïnvloeden. Hoe vroeger de diagnose, hoe 
sneller een gerichte behandeling en begeleiding 
kan opstarten. Heel wat diensten kunnen je 
hierbij helpen.

Huisarts of kinderarts

Je huisarts of kinderarts is een eerste 
aanspreekpunt om uit te zoeken wat er aan de 
hand is met je kind. Hij zal je begeleiden, 
adviseren en eventueel doorverwijzen naar 
gespecialiseerde artsen voor verder onderzoek.

Centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS)

Wanneer er een vermoeden of risico is dat je 
kind een ontwikkelingsvertraging of -stoornis 
heeft, kun je terecht bij een COS. Zij zullen via 
een multidisciplinair onderzoek de mogelijk-
heden van je kind evalueren, advies geven en je 
doorsturen naar de geschikte voorzieningen 
voor behandeling, begeleiding en onderwijs.

Observatie- en behandelingscentrum

Soms is de problematiek zo complex dat het 
moeilijk is om een diagnose te stellen. Je kunt je 
kind dan laten opnemen in een observatie- en 
behandelingscentrum. Zij richten zich tot 
minderjarige kinderen met een complexe 
gedrags- en emotionele stoornis. Via een 
intensieve observatie stelt het centrum een 
diagnose en geeft advies over de meest 
geschikte behandeling en ondersteuning.

Het revalidatiecentrum

Als je kind op verschillende domeinen (taal, 
gedrag, motoriek) problemen heeft, moeten 
verschillende disciplines een diagnose stellen 
en een behandeling uitwerken. Je kunt dan 
terecht in een revalidatiecentrum. De 
onderzoeken en revalidatie in zo’n centrum 
kunnen alleen na doorverwijzing van een arts.

Je vindt de adressen via 
www.jeugdhulp.be/contact/  
(overzicht voorzieningen)
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Waar kan ik terecht
voor informatie?

Mijn zoon is na een zwaar auto-ongeluk 
verlamd. Al zijn vrije tijd stak hij in zijn 
jeugdbeweging. Nu voelt hij zich nutteloos. 
Ondertussen gaat het leven gewoon door en 
kost alles veel geld. Hoe moet het nu verder?
Hans, 45 jaar

Dienst Maatschappelijk Werk van CM

De dienst Maatschappelijk Werk is vertrouwd 
met de gevolgen van ziekte en zorg-
behoevendheid. De maatschappelijk werker 
geeft je informatie, biedt een luisterend oor en 
helpt je op weg. Samen met jou en je omgeving 
zoekt hij naar de beste oplossingen voor de 
ondersteuning en organisatie van de zorg-
situatie. Daarbij komen vragen en problemen 
van het hele gezin aan bod. Je kunt gratis bij de 
dienst terecht voor:

• Informatie en advies op maat over sociale 
voorzieningen en diensten, vrijstellingen en 
financiële tegemoetkomingen.

• Begeleiding en (thuis)zorg: inschakelen van 
hulpverleningsdiensten zoals thuisbegelei-
ding, thuisoppas en hulpmiddelen om de zorg 
te verlichten. Indien nodig zorgt de maat-
schappelijk werker voor overleg met andere 
hulpverleners, de betrokkene en zijn familie.

• Hulpverlening en emotionele ondersteuning: 
de maatschappelijk werker maakt de keuze 
voor thuiszorg of zorg in een voorziening 
bespreekbaar. Hij zoekt ook naar een goed 
evenwicht tussen wat wenselijk en haalbaar is. 
De Zorglijn is de toegangspoort van de dienst 
Maatschappelijk.

Meer info: www.cm.bezorglijn

Sociale dienst van het ziekenhuis

Als je kind na een ziekte, ongeval of medische 
ingreep uit het ziekenhuis ontslagen wordt, heb 
je misschien hulp nodig om alles vlot te laten 
verlopen. Elk ziekenhuis beschikt over een 
sociale dienst waar je met jouw vragen en 
zorgen terecht kunt. Zij helpen je met de 
voorbereiding van het ontslag uit het ziekenhuis 
en zorgen ook voor de nodige hulp en 
ondersteuning op het vlak van verzorging, 
huishoudelijke hulp en medische opvolging.
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Wat is IJH?
Wat is VAPH? 

Integrale Jeugdhulp (IJH)

Het Decreet Integrale Jeugdhulp veronderstelt 
dat professionele hulpverleners niet altijd kant 
en klare oplossingen kunnen aanleveren, en zet 
daarom de jongeren en hun ouders centraal. De 
professionele hulpverlener vertrekt van de 
kracht van het kind of de jongere en zijn 
omgeving. 

De intensiteit, duur en frequentie van de ge-
vraagde hulp bepaalt of het Rechtstreeks of Niet-
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is (zie p. 11). 

Het Vlaamse Agentschap voor 
Personen met een Handicap 
(VAPH)

Voor personen met een handicap is het niet 
evident om op een evenwaardige manier deel 
te nemen aan het maatschappelijk leven. 
De leefomgeving is niet altijd aangepast aan de 
noden. Het VAPH kan een financiële onder-
steuning bieden voor diverse vormen van 
hulpmiddelen, aanpassingen en verplaatsings- 
en verblijfskosten voor het gewoon onderwijs.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning 
van het VAPH moet de aanvrager erkend zijn als 
persoon met een handicap. De dienst Maat-
schappelijk Werk helpt je hierbij en zet indien 
nodig de gevraagde stappen.

Bij wie kan ik terecht
voor hulp bij thuiszorg?

Jasmine mag na een derde operatie aan haar 
voetje eindelijk het ziekenhuis verlaten. Ik vind 
het belangrijk dat ze thuis kan herstellen. Onze 
huisarts kent haar dossier en volgt haar situatie 
op. Zij heeft er voor gezorgd dat er dagelijks een 
verpleegster langskomt. Ik merk dat ik er niet al-
leen voor sta en dat geeft toch een veilig gevoel.
Katrien, 35 jaar

Organisator Dringende Thuiszorg

Organisator Dringende Thuiszorg is een dienst 
van CM waarbij je terecht kan met al je vragen 
over zorg en dringende thuiszorg. Indien je in 
een situatie terechtkomt waarbij je dringende 
nood hebt aan thuiszorg en je wat hulp kan 
gebruiken bij de organisatie ervan, neem dan 
contact op met ons. 

Meer info op  
www.cm.be/dringendethuiszorg.

Hulp voor medische zorg

Kinderarts of huisarts

De kinderarts of huisarts heeft een belangrijke 
taak bij het opstarten of opvolgen van een 
zorgsituatie. Hij kent het gezin vaak al lang en 
kent ook de ziektegeschiedenis van zijn patiënt. 
Hij heeft oog voor zowel de fysieke, psychische 
als sociale situatie van alle gezinsleden. Hij kan 
je ook doorverwijzen naar andere professionele 
diensten.

Thuisverpleging

Een thuisverpleegkundige neemt verschillende 

6



opdrachten op zoals algemene verzorging, 
wondverzorging, het geven van inspuitingen, 
het plaatsen van lavementen, het toedienen van 
infusen, sondevoeding of de zorg bij blaas-
sondes en stoma. 
Thuisverpleging gebeurt op voorschrift van de 
behandelende arts. De betaling gebeurt meestal 
rechtstreeks door CM. Je mag de 
thuisverplegingsdienst vrij kiezen. Je kunt onder 
meer terecht bij het Wit-Gele Kruis of zelfstandig 
verpleegkundigen. Je vindt de adressen in de 
witte gids onder verpleging aan huis.

Kinesitherapie

Kinesitherapie betekent ‘genezen door bewegen’. 
Een kinesitherapeut probeert letsels of 
afwijkingen van lichaamsfuncties te verminderen 
of weg te werken door lichaams-oefeningen. 
Sommige kinesitherapeuten volgden een extra 
opleiding om met kinderen met psychomotorische 
problemen te werken. Je vindt de adressen in de 
witte gids onder kinesitherapeuten.

Logopedie

De logopedist zoekt naar taal-, stem- en 
gehoorstoornissen en behandelt ze of leert die 
functies optimaal te gebruiken. Je vindt de 
adressen in de witte gids onder logopedisten.

Voedingsadvies- en dieetadvies

Een diëtist begeleidt mensen die door een 
ziekte of aandoening hun voedingsgewoonten 
moeten aanpassen. De diëtist helpt hen bij het 
samenstellen van een evenwichtig voedings-
plan. Je vindt de adressen in de witte gids onder 
diëtisten.

Psychotherapie

Wanneer je kind psychologische problemen of 

klachten heeft, kun je terecht bij een erkende 
psychotherapeut. Deze probeert via een 
behandelingsplan naar een oplossing toe te 
werken. Je hebt als kind of jongere recht op 
max 8 sessies per jaar  (na verwijsvoorschrift 
door de behandelende arts) bij een klinisch 
psycholoog of orthopedagoog.  Je betaalt max. 
11 euro per sessie of 4 euro als je recht hebt op 
een verhoogde tegemoetkoming (zie verder) 

Tip: Voor heel wat diensten geeft CM 
een extra tegemoetkoming. Vraag meer 
informatie bij jouw CM-kantoor, of kijk op 
www.cm.be/voordelen. 

Hulp bij huishoudelijke taken

Een jaar geleden werd er leukemie bij Jonas 
vastgesteld. Hierdoor volgden heel wat onder-
zoeken, scans … Ik kreeg mijn huishouden niet 
meer rond en schakelde een huishoudelijke 
hulp in. Els komt tweemaal in de week. Ze helpt 
bij het koken, wassen, strijken, onderhoud …
Dirk, 37 jaar

Poetsdienst

Als je zelf jouw woning niet meer kunt onder-
houden, kun je een beroep doen op poetshulp. 
Je kunt hiervoor terecht bij een poetsdienst. 

Je vindt de adressen op  www.zorg-
en-gezondheid.be/per-domein/
thuiszorg/diensten-voor-logistieke-
hulp/adressen

Gezinszorg

De verzorgende van een dienst voor gezinszorg 
kan bepaalde taken in het huishouden tijdelijk 
overnemen. De verzorgende kan bijvoorbeeld 
instaan voor het koken, de was en de strijk, de 
boodschappen, persoonlijke verzorging en 
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morele ondersteuning. De kostprijs van gezins-
hulp is afhankelijk van het inkomen van jouw 
gezin en van de gezinssamenstelling.

Tip: Vraag meer informatie over een ex-
tra tegemoetkoming bij jouw CM-kan-
toor, of kijk op www.cm.be/voordelen.

Je vindt de adressen op www.zorg-en-
gezondheid.be/per-domein/thuiszorg/
diensten-voor-gezinszorg-en-
aanvullende-thuiszorg/adressenues

Bij een aantal diensten die instaan voor het 
schoonmaken van de woning, wassen en 
strijken of maaltijden kun je betalen met 
dienstencheques. Als ouder van een kind met 
een beperking kun je jaarlijks 2.000 diensten-
cheques bestellen aan 9 euro (bedragen 2022). 

Meer info: dienstencheques. 
vlaanderen.be

Tip: Informeer welk systeem het voor-
deligst is voor jouw situatie. Poetshulp 
via dienstencheques is niet altijd goed-
koper dan gewone poetshulp.

Je vindt de adressen op 
www.dienstencheques-vlaanderen.be

Klusjesdienst

Zijn er kleine herstellingen of opfrissingen aan 
je woning nodig? Heb je hulp nodig bij het 
aanbrengen van hulpmiddelen of aanpassingen 
aan je woning? Dan kun je als ouder van een 
zorgbehoevend persoon terecht bij een 
klusjesdienst.

Je vindt de adressen op www.zorg-en-
gezondheid.be/thuiszorg 

Hulp bij vervoer

Ik moet zes weken lang dagelijks naar het 
ziekenhuis voor radiotherapie. Elke dag moet er 
mij dus iemand brengen naar het ziekenhuis. 
Samen met mijn familie hebben we een beurtrol 
opgesteld. Op de dagen die we niet ingevuld 
kregen, zorgt CM voor mijn vervoer.
Louis, 17 jaar

Vervoer door CM

Voor heel wat diensten geeft CM een extra te-
gemoetkoming. 

Vraag meer informatie bij jouw CM-
kantoor, of kijk op www.cm.be/voorde-
len. 

Ziekenvervoer

Dringend ziekenvervoer
Dringend ziekenvervoer is het vervoer dat je 
aanvraagt via de hulpcentrale 112. Dat vervoer 
is niet gratis. De kosten die aangerekend mogen 
worden, zijn wettelijk bepaald. Als ook de MUG 
(medische urgentiegroep) moet uitrukken, 
mogen daarvoor geen kilometers aangerekend 
worden. Wel kunnen kosten voor medische 
dienstverlening terug te vinden zijn op de 
ziekenhuisfactuur. 

Niet-dringend ziekenvervoer
CM organiseert kwaliteitsvol en haalbaar niet-
dringend ziekenvervoer naar/van het zieken-
huis (opname, consultatie, ontslag); voor een 
oncologische behandeling (chemo-, radiothe-
rapie of follow-up consultatie); voor nierdialyse.
Het vervoer wordt verricht door professionele 
vervoersdiensten. Je betaalt een persoonlijk 
aandeel. CM betaalt het resterende bedrag 
rechtstreeks aan de vervoerder.  Het vervoer 
dient steeds te worden aangevraagd via Mutas 
078 15 95 95 of kijk op www.cm.be/voordelen.
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Tip: Verschillende instanties (VAPH, 
Vlaamse sociale bescherming, Wonen 
Vlaanderen  en het RIZIV) geven een 
tegemoetkoming voor de aankoop van 
hulpmiddelen en woning-aanpassin-
gen (zie p. 26).

Voor informatie, voorwaarden en 
aanvraag kun je terecht bij jouw CM-
kantoor, of kijk op www.cm.be. 

Hoe kan ik de zorg 
vergemakkelijken?

Gebruik van hulpmiddelen

Kaatje werd geboren met een fysieke handicap. 
Hoe ouder ze werd, hoe moeilijker de verzorging 
liep. Via de maatschappelijk werker van CM 
kwam ik terecht in de Thuiszorgwinkel. Ik kreeg 
er advies over een elektrisch hoog-laagbed en 
over de mogelijkheden van een aangepaste 
rolwagen. Zonder die hulpmiddelen zou het niet 
mogelijk zijn dat Kaatje thuis blijft.
Ben, 42 jaar

Hulpmiddelen ontlenen

Bij de Goed Thuiszorgwinkel kun je verschillen-
de soorten hulpmiddelen ontlenen zoals kruk-
ken, rolstoelen, loophulpmiddelen, hoog-laag-
bedden, hulpmiddelen voor heffen en tillen, 
alarmtoestellen … De uitleendienst garandeert 
de kwaliteit van elke ontlening. Je kunt het 
meeste materiaal zelf afhalen en terugbrengen. 
Grote toestellen worden tegen een vergoeding 
thuis geleverd.

Tip: Voor heel wat diensten geeft CM 
een extra tegemoetkoming. Vraag 
meer informatie bij jouw CM-kantoor, 
of kijk op www.cm.be/voordelen.

Hulpmiddelen aankopen

Ook als je een hulpmiddel of verzorgings- 
materiaal wilt kopen, kun je terecht in de Goed 
Thuiszorgwinkel.
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Ergotherapeutische begeleiding

Heb je hulp nodig om hulpmiddelen correct te 
gebruiken of bij het aanleren van bijvoorbeeld 
verplaatsingen? Dan kun je een beroep doen op 
de dienst Maatschappelijk Werk - 
Ergobegeleiding en woonadvies.  

Meer info: contacteer de dienst 
Maatschappelijk Werk  (www.cm.be/
zorglijn)  

Tegemoetkomingen voor woningaanpassingen

De kosten voor een woningaanpassing kunnen 
snel oplopen. Mogelijk heb je recht op een 
aantal tegemoetkomingen die de kosten kunnen 
drukken.

Tip: Bekijk ook de mogelijkheid van een
VAPH-tussenkomst voor woningaan-
passing

Je vindt de adressen op 
www.wonenvlaanderen.be/
verbouwen-kopen

Woningaanpassingen

Fien werd geboren met een meervoudige 
handicap en is hierdoor rolstoelgebonden. Nu 
ondervinden we allerlei problemen. Een ergo-
therapeut heeft samen met ons overlopen hoe 
we ons huis kunnen aanpassen aan de noden 
van onze dochter.
Lore, 45 jaar

Advies bij woningaanpassing

Verschillende diensten geven tijdens een 
huisbezoek advies over de noodzakelijke 
aanpassingen. Sommige diensten onderzoeken 
ook of de aanpassingen haalbaar zijn (bijvoor-
beeld bij het plaatsen van een traplift), zoeken 
naar geschikte uitvoerders en maken premie-
aanvragen op. Bij de dienst Maatschappelijk 
Werk - Ergobegeleiding en woonadvies  is deze 
dienstverlening gratis. 

Meer info: contacteer de dienst 
Maatschappelijk Werk  (www.cm.be/
zorglijn) 
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Zijn er oplossingen om de 
situatie thuis te verlichten?

Milo is met een open ruggetje geboren. Wij 
willen hem zoveel mogelijk bij ons thuis, maar 
de constante zorg maakt het soms zwaar. Sinds 
vorig jaar logeert hij enkele weekends in een 
voorziening in de buurt. Zo kunnen wij even 
uitrusten en met de broers activiteiten doen die 
voor Milo niet haalbaar zijn.
Tacha, 40 jaar

Oppasdienst

CM-oppas aan huis bij kinderen met een 
beperking of chronische aandoening

Dag en nacht instaan voor iemand kan na een 
tijdje zwaar doorwegen. De oppasvrijwilligers 
van de dienst CM-oppas aan huis bij kinderen 
met een beperking of chronische aandoening  
nemen de zorg even van je over. Je kunt oppas 
aanvragen voor overdag, ’s avonds of tijdens 
het weekend. Ook nachtoppas is mogelijk. De 
thuisoppasser:
• biedt gezelschap en toezicht;
• zorgt voor een aangename tijdsbesteding op 

maat van je kind;
• neemt een beperkt aantal taken op zoals 

maaltijden opwarmen, helpen bij het eten, 
hulp bij toiletbezoek, toezicht op inname van 
medicatie;

• houdt eventueel, in overleg met de 
verantwoordelijke van de dienst voor oppas-
hulp, toezicht op andere kinderen in je gezin.

De thuisoppasser neemt geen huishoudelijke of 
medisch-verpleegkundige taken op.

Meer info: www.cm.be/voordelen of 
contacteer de Zorglijn op www.cm.be/
zorglijn  

Oppas bij zieke kinderen

Je kind wordt plots ziek en je moet werken? Je 
kunt niet terecht bij de onthaalmoeder, de 
kribbe, de peutertuin of op school? Dan kun je 
een beroep doen op onze dienst Oppas bij zieke 
kinderen.

Tip: Voor heel wat diensten geeft CM 
een extra tegemoetkoming. Vraag 
meer informatie bij jouw CM-kantoor, 
of kijk op www.cm.be/voordelen.

Oplossingen door ondersteuning 
van derden

Aanvragen voor ondersteuning van minder-
jarigen richt je aan de integrale toegangspoort 
(ITP).

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en niet-
rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH).

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Vind je niet meteen zelf een oplossing voor een 
hulpvraag, dan moet je vlot terechtkunnen in de 
jeugdhulp. Dit is hulp die voor iedere minderja-
rige toegankelijk is. Het zijn diensten waar je als 
kind zélf naar toe kunt stappen om informatie, 
hulp of ondersteuning te vragen, maar ook waar 
ouders terecht kunnen voor advies en het stel-
len van hun vragen. Je mag rechtstreeks naar 
deze diensten gaan; er is geen erkenning van 
het VAPH of ITP nodig.

Deze organisaties zoeken mee naar een oplos-
sing voor je hulpvraag:
• Begeleiding: bij kinderen is de begeleiding 

vooral gericht op aanvaarding van de 
handicap, leren omgaan met de beperkingen 
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en hun toekomst. De ouders krijgen 
psychosociale en opvoedings-ondersteuning. 
Een gesprek duurt één tot twee uur. En je kan 
kiezen tussen ambulante begeleiding (je 
verplaatst je naar de hulpverlener) of mobiele 
begeleiding (de hulpverlener komt naar jou 
toe) 

• Begeleid werken: Je kind kan ook kiezen 
voor een dagbesteding buiten het dagcentrum 
en  gaat dan enkele dagen werken in een 
winkel, bedrijf, vzw,... De begeleiding gebeurt 
door iemand van buiten de werkplek.  Er is 
geen verloning voor zien voor dit werk, noch 
een arbeidscontract.

• Dagopvang: een voorziening zorgt voor een 
zinvolle dagbesteding zoals koken of aan-
leren zelfredzaamheid. Je kunt van de 
dagopvang gebruik maken tijdens de week 
en in het weekend. 

• Verblijf: soms kun je niet voor je kind zorgen 
door omstandigheden zoals ziekte, vakantie, 
werk ... Dan kan je kind overnachten in een 
voorziening, waarbij je ook ‘s avonds en ‘s 
ochtends wordt ondersteund. Overnachten is 
zowel in de week als in het weekend mogelijk.  

Je vindt de adressen op www.vaph.be/
organisaties/rth/algemeen

Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (NRTH)

Deze jeugdhulp kan enkel ingezet worden met 
het akkoord en de tussenkomst van de 
intersectorale toegangspoort (ITP) van 
Jongerenwelzijn. Deze hulpverlening is erg 
gespecialiseerd en vaak erg intensief. De stap 
naar meer ingrijpende hulp wordt enkel gezet 
als er geen andere optie is. Je kan o.a. terecht 
in een MFC (Multifunctioneel centrum) of een 
voorziening voor extreme gedrags - en 
emotionele stoornissen (GES+).
Deze aanvraag moet via een erkend multi-

disciplinair team (MDT) gebeuren. Hiervoor kun 
je de aanvraag richten aan de dienst 
Maatschappelijk Werk van CM.  

Persoonlijke budgetten 

Persoonlijk assistentiebudget (PAB)  

Een PAB is een budget dat het VAPH aan men-
sen met een handicap geeft. Met dat budget 
kunnen zij hun assistentie thuis of op school or-
ganiseren en financieren. 
Een kind met een handicap kan een PAB 
aanvragen bij de intersectorale toegangspoort 
(ITP) van Jongerenwelzijn. Een aanvraag voor 
het PAB moet via een erkend multidisciplinair 
team (MDT) gebeuren. Hiervoor kun je de 
aanvraag richten aan de dienst Maatschappelijk 
Werk van CM. 

Hoe snel je effectief een PAB toegekend krijgt, 
hangt af van de dringendheid van je nood aan 
ondersteuning en van de beschikbare 
budgetten. Personen met een snel degene-
ratieve aandoening hebben, gezien de evolutie 
van hun ziekte, sneller bijstand nodig. Kinderen 
en jongeren met een neuromusculaire 
aandoening of een stofwisselingsziekte met een 
snel degeneratief karakter kunnen via een 
spoedprocedure onmiddellijk een PAB 
toegekend krijgen.
Opgelet: niet iedereen voldoet aan de voorwaar-
den voor de spoedprocedure. 

Voor meer info kun je terecht bij de 
dienst Maatschappelijk Werk van CM. 
De dienst Maatschappelijk Werk is be-
reikbaar via de Zorglijn (www.cm.be/
zorglijn)

Persoonsvolgend budget (PVB) na jeugdhulp

Als je een PAB hebt en je wenst je ondersteuning 
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verder te zetten als je meerderjarig bent, dan 
moet je een aanvraag PVB opstarten en volledig 
doorlopen hebben voor je  22ste verjaardag.  

Ook als je de ondersteuning wil verder zetten na 
MFC of GES+, moet je de aanvraagprocedure 
voor een PVB doorlopen.  Het PVB na jeugdhulp  
kan ten vroegste (en onder bepaalde 
voorwaarden) automatisch ter beschikking 
gesteld worden in het kalenderjaar waarin de 
jongere 21 jaar wordt.
 
Zorgplan

Bij een complexe thuiszorgsituatie zijn vaak 
verschillende hulpverleners betrokken waar-
door de situatie onoverzichtelijk en onduidelijk 
kan worden: Wie neemt welke taken op? Wie 
komt wanneer? 

Wanneer coördinatie nodig is, kun je een zorg-

plan aanvragen. Alle betrokkenen bespreken 
dan tijdens een vergadering de thuiszorg- 
situatie en maken concrete afspraken die geno-
teerd worden in het zorgplan. Zo kunnen de 
hulpverleners 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. 

Meer info: Voor meer info kun je terecht 
bij de dienst Maatschappelijk Werk 
van CM. (www.cm.be/zorglijn) of de 
thuiszorgdiensten die bij jou aan huis 
komen.
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Ontspanning ook voor 
mijn kind?

Veel kinderen hebben een ruime waaier aan 
activiteiten voor hun vrije tijd en vakantie. Ze 
gaan op reis, naar de sportclub, de 
jeugdbeweging, de muziekschool … Ook voor 
een kind met een beperking of ziekte is het 
belangrijk om hieraan te kunnen deelnemen. 

Vakanties en reizen met het gezin

Infopunt Toegankelijk Reizen

Je kind heeft een beperking en jullie willen er 
op uit? Waarom niet! Het Infopunt Toegankelijk 
Reizen bundelt informatie voor reizen in binnen- 
en buitenland voor personen met een beperking. 
Je vindt er info over de toegankelijkheid van 
vakantieverblijven, zorgomkadering …

Meer info: www.toegankelijkreizen.be

Samana 

Blijven Reizen, de vakantiewerking van Samana 
(samen met CM), organiseert jaarlijks een ruim 
aanbod vakanties in binnen- en buitenland. Wie 
er even met het hele gezin tussenuit wil, kan 
aansluiten bij één van de gezinsvakanties. Deze 
vakanties richten zich specifiek tot gezinnen 
met kinderen of grootouders met kleinkinderen 
waarvan één of meerdere gezinsleden een 
chronische ziekte of handicap heeft. De inzet 
van de vele vrijwilligers, waaronder verpleeg-
kundigen, maakt een goede begeleiding en 
zorgondersteuning mogelijk.
Er worden toffe activiteiten georganiseerd voor 
de kinderen en jongeren, zodat de (groot)- 
ouders kunnen genieten van de vakantietijd. 

Er worden ook een aantal groepsactiviteiten 
georganiseerd.
Ook bij Samana kun je terecht voor vragen rond 
de voorbereiding van je vakantie. 

Meer info: www.samana.be

Respijthuizen

In een respijthuis krijgt je kind niet alleen de 
gepaste zorgondersteuning, maar kan je hele 
gezin ook de dagelijkse zorgen even achter 
zich laten. Verschillende verblijfsformules zijn 
mogelijk in functie van de vraag en noden van je 
gezin. 

Tip: Voor heel wat diensten geeft CM 
een extra tegemoetkoming. Vraag 
meer informatie bij jouw CM-kantoor, 
of kijk op www.cm.be/voordelen.

Je vindt de adressen op  
www.zorg-en-gezondheid.be/
revalidatieovereenkomsten

Sport

Verschillende sporttakken en sportverenigingen 
hebben een gevarieerd aanbod, zowel 
recreatief als competitief. Bepaalde organi-
saties zijn enkel voor kinderen met een 
beperking of ziekte en anderen richten zich tot 
alle personen.

Meer info: Contacteer de sportdienst van je 
gemeente, de vereniging voor personen met 
een beperking of op het internet onder 
begrippen als G-sport …

Tip: Surf naar www.cm.be/voordelen 
of neem contact op met je CM-consu-
lent voor de CM-voordelen Sport.
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Culturele activiteiten

Steeds meer culturele centra bieden faciliteiten 
voor kinderen/personen met een beperking. 
Een persoon met een beperking die een 
begeleider nodig heeft, kan vooraf een pasje 
aanvragen zodat hij niet afzonderlijk voor de 
begeleider moet betalen.

Ook bibliotheken bieden de nodige faciliteiten 
voor personen met een beperking.
Als je niet zelfstandig naar de bibliotheek kunt, 
bezorgen sommige bibliotheken boeken bij je 
thuis. 
De meeste bibliotheken hebben een ruim 
aanbod van boeken met een grote letterdruk. 
Het luisterpunt is een openbare bibliotheek met 
een specifiek aangepast aanbod aan lectuur 

voor wie geen gewone gedrukte boeken kan 
lezen. Kinderen met gewrichtsproblemen, 
kinderen met dyslexie en alle kinderen die niet 
of moeilijk gewone boeken kunnen lezen, 
kunnen hier terecht.

Meer info: Contacteer je gemeentebestuur of 
het cultureel centrum zelf.

Tip: Vraag de European Disability Card 
aan. Hiermee kunnen personen met 
een handicap uit België (en de andere 
deelnemende lidstaten) voordelen ge-
nieten op vlak van cultuur, vrijetijdsbe-
steding en sport. Dit onder de vorm van 
kortingen, gratis toegang of aangepas-
te diensten. Meer info op 
eudisabilitycard.be/nl
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Aangepast speelgoed ontlenen

Voor een kind met een beperking is niet al het 
speelgoed geschikt. Een spelotheek wil het 
speelplezier en de spelontwikkeling van kinde-
ren met een handicap bevorderen door speel-
goed te laten uittesten en ontlenen. Vaak zijn 
spelotheken verbonden aan een bibliotheek.

Meer info: Gemeentelijke bibliotheek of Inclusie 
Vlaanderen (www.inclusievlaanderen.be), of 
overkoepelend: Vlaams Overleg Spelotheken 
(www.spelotheken.be).

Jeugdbeweging en vakantiekampen

Ook kinderen met een beperking of ziekte willen 
graag vriendjes maken. De jeugdbeweging zal 
voor hen een echte ontmoetingsplaats worden. 
Naast de gewone sport- en jeugdvereniging 
bestaan er ook specifieke organisaties voor 
personen met een handicap.

Meer info: Contacteer de gemeentelijke jeugd-
dienst, KVG, vrijetijdsorganisaties en vereni-
gingen voor personen met een beperking.

Kazou

Kazou, de jeugddienst van CM, heeft een 
specifieke JOMBA-werking voor Jongeren Met 
Bijzonder Aandacht. Zo krijgt iedereen de kans 
om met leeftijdgenootjes een leuke vakantie te 
beleven. JOMBA is er voor kinderen met een 
beperking, autisme, gedragsproblemen, maar 
ook voor jongeren die net dat beetje meer 
aandacht nodig hebben, zoals kinderen die last 
hebben van bedplassen of hoogsensitief zijn. 
Heeft je kind net dat tikkeltje extra begeleiding 
of een beetje meer structuur of medische 
verzorging nodig? Dan kun je in het Jomba-

aanbod een vakantie op jouw maat zoeken.

Daarnaast heeft Kazou ook een inclusieve 
werking en stelt het volledige vakantieaanbod 
open voor personen met een handicap. Een 
dove avonturier kan gerust mee op trektocht 
naar Drymen en een chefkok in een rolstoel kan 
gerust mee op kookvakantie.
Elke vraag is bespreekbaar! Elke inclusie begint 
met een vraag van de ouders. Samen met 
ouders en vakantieganger gaan we op zoek 
naar een geschikte oplossing. 

Meer info: www.kazou.be

Tip: De kosten voor kampen met kinde-
ren tot de leeftijd van twaalf jaar (in het 
aanslagjaar) kun je gedeeltelijk inbren-
gen in de aangifte personenbelasting.
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Welke onderwijsvorm is 
geschikt voor mijn kind?

Als ouder moet je voortdurend keuzes maken, 
zoals de juiste vorm van onderwijs kiezen voor 
je kind. Bij kinderen met een beperking of ziekte 
moet je dan ook nog eens rekening houden met 
extra elementen. 

Leerplicht

In ons land is elk kind vanaf vijf tot achttien jaar 
leerplichtig. Enkel voor kinderen met een heel 
ernstige beperking kun je een vrijstelling aan-
vragen.

Specifieke onderwijsvormen

Geïntegreerd onderwijs

Geïntegreerd onderwijs is een samenwerking 
tussen het gewoon en het buitengewoon onder-
wijs. Het bestaat op het niveau van het kleuter-
onderwijs, het lager, secundair en niet-universi-
tair hoger onderwijs.
Kinderen volgen (eventueel gedeeltelijk) het 
lesprogramma binnen het gewoon onderwijs, 
maar worden ook gevolgd door een begeleider 
die vanuit een school voor buitengewoon on-
derwijs werkt. Deze begeleiding kan permanent 
of tijdelijk, volledig of gedeeltelijk zijn.

Inclusief onderwijs

Bij inclusief onderwijs stelt een gewone school 
zich open voor alle kinderen. In een klas zitten 
kinderen ongeacht hun verschillen bij elkaar. 
Elk kind volgt op basis van zijn eigen mogelijk-
heden, zijn eigen parcours. Kinderen krijgen in 
school de hulp die aangepast is aan hun noden. 

In tegenstelling tot het geïntegreerd onderwijs 
moeten kinderen met een beperking niet aan 
dezelfde eisen voldoen als de andere kinderen, 
maar verschilt de doelstelling per kind.

Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)

Vanaf vijf jaar en zolang de leerplicht geldt, kan 
een kind dat door ziekte of ongeval langdurig 
afwezig of minder dan halftijds op school 
aanwezig is, tijdelijk onderwijs aan huis krijgen. 
De aanvraag gebeurt door de ouders met een 
medisch attest. De school waar het kind 
ingeschreven is, zorgt voor de organisatie.

Permanent onderwijs aan huis

Een kind dat door zijn beperking geen onderwijs 
op school kan volgen, heeft recht op permanent 
onderwijs aan huis. Permanent onderwijs is 
bedoeld voor kinderen die voldoen aan de 
toelatingsvoorwaarden van het buitengewoon 
onderwijs. Het onderwijs wordt georganiseerd 
door een school voor buitengewoon onderwijs.

Buitengewoon onderwijs

Wanneer het gewone onderwijs de ontwikkeling 
van je kind onvoldoende waarborgt, is er het 
buitengewoon onderwijs. De klemtoon ligt dan 
niet op het verzamelen van kennis en inzichten, 
maar op het ontplooien van de mogelijkheden 
van je kind. De school biedt aangepast 
onderwijs, opvoeding en therapie aan. Meestal 
zijn er kleine klasgroepen. Er bestaan zowel 
kleuterscholen, lagere als secundaire scholen 
in het bijzonder onderwijs. 
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Buitengewoon onderwijs is eerder uitzondering 
dan regel voor kinderen met een beperking:
• Kinderen met beperkingen die dankzij 

redelijke aanpassingen het gewoon 
onderwijs kunnen volgen, hebben het recht 
om zich in te schrijven in een gewone school.

• Kinderen voor wie de aanpassingen 
onredelijk zijn en die een individueel 
aangepast curriculum nodig hebben, mogen 
zich inschrijven in een school voor buiten-
gewoon onderwijs. Ze kunnen zich ook in een 
gewone school inschrijven, maar in dat geval 
moet de school met het CLB, de klassenraad 
en de ouders overleggen of een individueel 
aangepast curriculum mogelijk is. Vindt de 
school de aanpassingen die ze moet doen 
niet redelijk, dan kan ze de inschrijving 
weigeren.

Kinderen die een beroep doen op een school 
voor buitengewoon onderwijs hebben naast 
hun nood aan onderwijs ook andere vragen of 
noden (medische verzorging, paramedische 
verzorging …). Hiervoor kun je een beroep 
doen op een dienst van een voorziening die met 
de school verbonden is. Tijdens de middag, voor 
of na school of tijdens de vakantieperiodes kan 
je kind in deze voorziening opgevangen worden.

Meer info: Centrum voor Leerlingenbegeleiding 
(CLB) in je buurt of de begeleider van de 
thuisbegeleidingsdienst
(www.ond.vlaanderen.be/clb).
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Op welke financiële 
tegemoetkomingen
heb ik recht?

Zorgtoeslag voor kinderen 
met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte

Voor kinderen die nood hebben aan extra 
ondersteuning, kun je tot de leeftijd van 21 jaar 
bovenop het basisbedrag van het Groeipakket * 
een toeslag krijgen. Het bedrag van deze 
zorgtoeslag hangt af van de gevolgen van de 
aandoening op de verschillende domeinen van 
het leven van het kind en zijn gezin. De ziekte of 
beperking van je kind wordt beoordeeld op 
basis van drie pijlers:
1. Gevolgen op lichamelijk of psychisch vlak.
2. Gevolgen op vlak van activiteit of participatie 

(zelfzorg, leren, opleiding, sociale integratie, 
communicatie, mobiliteit en verplaatsing).

3. Gevolgen voor het gezin en de familiale 
omgeving.

Per pijler worden een aantal punten gegeven. 
Een kind heeft recht op een toeslag als het 
ofwel zes punten heeft voor de drie pijlers 
samen of minstens vier punten voor de eerste 
pijler.
Het bedrag voor de toeslag verhoogt naargelang 
het aantal punten.

Meer info: Richt je aanvraag aan je uitbetaler 
van het Groeipakket. Voor meer info kun je te-
recht bij de dienst Maatschappelijk Werk van 
CM. (www.cm.be/zorglijn)

*nieuwe benaming voor kinderbijslag in 
Vlaanderen

inkomensvervangende en 
integratietegemoetkoming  

De inkomensvervangende tegemoetkoming kun 
je ontvangen vanaf 18 jaar. Het is een financiële 
tegemoetkoming voor personen met een 
handicap die onvoldoende inkomsten uit arbeid 
kunnen verwerven. De tegemoetkoming is 
bedoeld om je dagelijkse leefkosten te betalen 
en wordt toegekend na twee onderzoeken: 
• een medisch onderzoek door de artsen van de 

FOD Sociale zekerheid
• een inkomensonderzoek

De berekening van je tegemoetkoming is 
complex en gebaseerd op je inkomens- en 
gezinssituatie. Wie recht heeft op zorgtoeslag, 
zal automatisch worden aangeschreven door 
het FOD SZ om zijn aanvraag te laten 
onderzoeken. Het meest voordelig wordt 
toegekend. 

Kies je als jongere voor een IVT en/of IT, dan 
kun je geen zorgtoeslag meer ontvangen. 
De toekenningsvoorwaarden en de bedragen 
van de IVT/IT zijn niet dezelfde als deze van de 
zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte. 
De medische erkenning voor de zorgtoeslag 
blijft bestaan, alsook de afgeleide rechten (bv. 
verhoogde tegemoetkoming, sociaal tarief gas 
& elektriciteit,…). Op deze manier wordt 
vermeden dat jongeren tussen 18 en 21 jaar 
sociale rechten zouden verliezen.

Ook behoud je het recht op de gewone 
gezinsbijslag tot en met de maand waarin je 21 
wordt als je een erkenning voor specifieke 
ondersteuningsbehoefte hebt (Groeipakket), 
tenzij je ook na 21 jaar nog schoolgaand bent. 
Als schoolgaande jongere behoud je je rechten 
op de gewone gezinstoeslag zolang je 
schoolgaand bent en maximum tot en met de 
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maand waarin je 25 jaar wordt.
Ben je tussen 18 en 21 jaar en kies je voor een 
IVT/IT, dan wordt ook het basis-
ondersteuningsbudget stopgezet.
De CM Zorgkas zet het basis-
ondersteuningsbudget stop nadat het recht op 
IT/IVT aan haar via automatische fluxen is 
meegedeeld.

Voor meer info kun je terecht bij de dienst 
Maatschappelijk Werk van CM. (www.cm.be/
zorglijn)

Vlaamse Sociale Bescherming 
(VSB) 

De Vlaamse Sociale Bescherming bestaat uit: 
het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, 
het zorgbudget voor mensen met een handicap, 
het basisondersteuningsbudget en het zorg-
budget voor ouderen met een zorgnood. 
Kinderen kunnen in aanmerking komen voor zo-
wel het zorgbudget voor zwaar zorgbehoeven-
den als het basisondersteuningsbudget.

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden 
(ZZZ) 

Met het zorgbudget voor zwaar zorgbehoeven-
den (ZZZ) helpt de Vlaamse sociale bescher-
ming de niet-medische kosten van zwaar zorg-
behoevende personen te dragen. De CM Zorg-
kas betaalt alle erkende zorgbehoevende inwo-
ners van Vlaanderen maandelijks 130 euro. Je 
komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming 
als je één van de onderstaande attesten hebt: 
• minstens 18 punten op de drie pijlers in functie 

de zorgtoeslag voor kinderen met een 
specifieke ondersteuningsbehoefte;

• forfait B of C op de KATZ-schaal in de 
thuisverpleging;

• minstens een totaalscore van 13 punten of 
minstens 6 punten op de som van de modules 

IADL en ADL op basis van de BelRAI Screener 
(afgenomen door een dienst voor gezinszorg);

• minstens een score van 15 punten op de 
schaal van de zelfredzaamheid bij de hulp 
van derden of de integratietegemoetkoming. 
* recht op het forfait palliatieve zorgen (zie 
p.22)

Ben je niet in het bezit van één van bovenstaande 
attesten en is je kind tussen 5 en 18 jaar dan kun 
je een aanvraag indienen bij CM en wordt er 
een aangepast BEL-profiel opgemaakt en 
nagekeken of je kind in aan-merking komt. 

Aanvragen voor de tegemoetkoming kun je bij 
de CM-consulent of bij de dienst Maat-
schappelijk Werk (bereikbaar via de Zorglijn)  
indienen.

Basisondersteuningsbudget (BOB) 

Het basisondersteuningsbudget maakt deel uit 
van de Vlaamse sociale bescherming.  
Het bedrag is bedoeld voor mensen met een er-
kende handicap die een beperkte ondersteu-
ningsnood hebben. Je kunt het gebruiken voor 
bijvoorbeeld hulp aan huis, begeleiding, dagop-
vang of dienstencheques.
Je kunt geen aanvraag doen. Zodra je in aan-
merking komt voor het basisondersteunings-
budget, zal CM Zorgkas contact met je opne-
men.
Minderjarigen met een handicap die op 30 juni 
2015 met een actieve zorgvraag geregistreerd 
waren bij de intersectorale toegangspoort voor 
jeugdhulp of met een actieve zorgvraag en een 
indicatieverslag waaruit blijkt dat ze in aanmer-
king komen voor een persoonlijke assistentie-
budget, komen sinds januari 2017 hiervoor in 
aanmerking. 
Sinds 2017 wordt dit toegekend aan kinderen en 
jongeren tot 25 jaar met een handicap die min-
stens 12 punten hebben op de schaal voor bij-
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komende of verhoogde kinderbijslag, of min-
stens 12 punten op de medisch-sociale schaal 
voor de integratietegemoetkoming.
Een erkenning zorgbudget voor mensen met 
een handicap op basis van integratietegemoet-
koming is mogelijk indien de erkenning gestart 
is vóór de leeftijd van  26 jaar en dat tussen 1 
september 2017 en 31 december 2020. Indien je 
tussen 18 en 21 jaar kiest voor een overstap 
naar de integratietegemoetkoming dan kan 
deze niet gecumuleerd worden met het BOB.
Het basisondersteuningsbudget bedraagt 300 
euro per maand.

Extra tegemoetkomingen

Tegemoetkoming voor chronisch zieken 
vanwege de ziekteverzekering

Dit is een tegemoetkoming voor erkende 
chronisch zieken die hoge medische kosten 
hebben én sterk afhankelijk zijn van hulp van 
anderen. Als je voldoet aan de voorwaarden, 
ben je bij CM bekend en wordt de tegemoet-
koming automatisch uitbetaald. Contacteer bij 
twijfel de CM-consulent.

• Tegemoetkoming van 323,98 euro per jaar 
(2022) voor:
- personen die kinesitherapie E-pathologie 

(bijzondere aandoeningen) toegekend 
kregen gedurende minimum zes maanden;

- kinderen met zorgtoeslag voor kinderen 
met een specifieke ondersteuningsbehoefte 
(tot 21 jaar);

- kinderen met langdurige (meer dan 120 
dagen) of veelvuldige ziekenhuisopnames 
(zes maal) in het jaar van aanvraag en het 
jaar daaraan voorafgaand.

• Tegemoetkoming van 486,00 euro per jaar 
(2022) voor personen met een medische er-
kenning voor de integratietegemoetkoming 
(min. 12 punten).

• Tegemoetkoming van 647,98 euro per jaar 
(2022) bij hoge medische kosten voor perso-
nen die in aanmerking komen voor langdurige 
intensieve thuisverpleging (minimum 3 maan-
den forfait B of C). 

Je hebt hoge medische kosten wanneer je 
tijdens het aanvraagjaar en het jaar daarvoor 
meer dan 450 euro aan remgelden betaalde. 
Voor iemand met een verhoogde tegemoet-
koming is dit 365 euro.

Tegemoetkoming bij incontinentie (maxiforfait) 

Erkende chronisch zieken kunnen jaarlijks 
aanspraak maken op een forfaitaire tegemoet-
koming van 532.37 euro voor de kosten van 
incontinentiemateriaal (2022). Je kunt de 
tegemoetkoming opnieuw bekomen nadat er 
een jaar verstreken is sinds de vorige beslissing 
tot toekenning. Je moet de uitgaven voor 
incontinentiemateriaal niet bewijzen.
• Kind van nul tot drie jaar: je kunt geen recht 

openen.
• Kind van drie tot zes jaar: je kunt enkel een 

recht openen wanneer je kind effectief 
verpleegkundige zorgen ontvangt in kader 
van een forfait B of C. 

• Kind van zes jaar of ouder: je kunt een recht 
openen wanneer je kind effectief verpleeg-
kundige zorgen ontvangt in kader van een 
forfait B of C. Als je kind geen verpleegkun-
dige zorgen krijgt dan kan er een aanvraag 
via CM voor een verpleegkundige inschaling 
gebeuren.

Tegemoetkoming bij onbehandelbare urine-
incontinentie (miniforfait) 

Voor onbehandelbare incontinentie is er een 
jaarlijkse tegemoetkoming van 173,76 euro 
(2022) wanneer je geen recht hebt op een 
maxiforfait.
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• Kind van nul tot drie jaar: je kunt nooit een 
recht openen.

• Kind van drie jaar of ouder: je kunt een 
aanvraag doen met een aanvraagformulier 
dat je huisarts invult. 

Tip: Bekijk ook de mogelijkheid van een 
VAPH-tussenkomst voor incontinentie-
materiaal. 

Tegemoetkoming voor PVS-patiënten 
(comapatiënten)

PVS staat voor ‘persistente vegetatieve status’. 
Een PVS-patiënt is een patiënt die door een acute 
hersenbeschadiging in een coma raakte en bij 
wie de ontwaaktechnieken de situatie niet 
verbeterden. De tegemoetkoming is voor PVS-
patiënten die thuis verblijven of in een voorziening 
voor personen met een handicap. Dus niet voor 
patiënten in een ziekenhuis, tenzij ze daar 
kortstondig verblijven.

De aanvraag verloopt via de arts van het 
deskundig ziekenhuiscentrum dat de patiënt 
opvolgt. Hij gebruikt hiervoor een formulier dat hij 
bezorgt aan de adviserend arts van CM. De 
aanvraag kan ten vroegste één maand voor de 
terugkeer van de patiënt naar huis gebeuren en 
uiterlijk vóór het einde van de vijfde maand na de 
maand van terugkeer naar huis.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 8898,98 
euro per jaar (2022) en dekt de kosten voor ge-
neesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulp-
middelen. Dit is cumuleerbaar met andere tege-
moetkomingen. 

Tegemoetkoming in de kostprijs van pijnstillers 
bij chronische pijnpatiënten

Chronische pijnpatiënten krijgen een tege-
moetkoming van 20 % voor de aankoop van 

bepaalde pijnstillers. De behandelende arts 
vraagt dit aan bij de adviserend arts van CM.

Tegemoetkoming voor actieve verband-
middelen bij patiënten met chronische wonden

Patiënten met een welbepaald type wonde, die 
gedurende zes weken behandeld werd maar 
onvoldoende geheeld is, krijgen een directe 
tussenkomst van 20 % bij de aflevering van de 
actieve verbandmiddelen door de apotheker. Dit 
is een afschaffing van het maandforfait (2022). 

De behandelende arts vraagt dit aan bij de 
adviserend arts van CM.

Tegemoetkoming Syndroom van Sjögren

Patiënten met het Syndroom van Sjörgen hebben 
recht op een forfaitaire tegemoetkoming van 
24,72 euro per maand voor kosten van kunsttranen 
en oftalmologische gel (2022). De patiënt bezorgt 
zijn ziekenfonds een verklaring van een 
reumatoloog waaruit blijkt dat hij aan de criteria 
voor het Syndroom van Sjögren voldoet.

Tegemoetkoming voor glutenvrije
en bijzondere voeding

Patiënten die lijden aan coeliakie, dermatitis 
herpetiformis, gluten-, gliadine- of graanmeel-
allergie kunnen een maandelijkse tegemoetko-
ming van 38 euro krijgen (2022). De aanvraag bij 
de adviserend arts gebeurt met een specifiek 
formulier ingevuld door de specialist. 

Tegemoetkoming voor palliatieve 
thuiszorgpatiënten

Personen die thuis verzorgd worden, terminaal 
ziek zijn en voldoen aan een aantal voorwaarden 
(o.a. van meer intensieve verzorging) krijgen 
een palliatief forfait van 698,65 euro (2022) Dit 
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forfait wordt maximum tweemaal uitbetaald. De 
aanvraag gebeurt via de huisarts en moet vóór 
het overlijden worden doorgestuurd naar de 
adviserend arts van CM. Een tweede aanvraag 
kan ten vroegste 30 dagen na de eerste 
aanvraag ingediend worden. Het initiatief voor 
de tweede aanvraag moet van de betrokkene 
zelf komen.
Bij recht op het palliatief forfait wordt ook het 
huisbezoek van de huisarts, de verpleegkundige 
en de kinesist volledig terugbetaald. 

Voor meer info kun je terecht bij de 
dienst Maatschappelijk Werk van CM  
(www.cm.be/zorglijn), je huisarts of het 

pallaitief thuiszorgteam van jouw regio

Verhoogde tegemoetkoming

Wie recht heeft op de verhoogde tegemoet-
koming betaalt minder voor gezondheidszorg 
(bezoek aan de dokter, de tandarts, de 
kinesitherapeut of een ziekenhuisopname). Ook 
voor sommige geneesmiddelen betaal je 
minder. De verhoogde tegemoetkoming geeft 
soms ook recht op andere voordelen zoals 
korting op openbaar vervoer en het sociaal 

telefoontarief.

Je kunt op twee manieren recht op verhoogde 
tegemoetkoming aanvragen bij CM:
• Zonder inkomensonderzoek als:

- je kind minstens vier punten op de eerste 
pijler van de medisch sociale schaal 
scoort; 

- iemand in het gezin een tegemoetkoming 
heeft van FODSZ;

- iemand in het gezin een leefloon heeft;
- iemand in het gezin inkomensgarantie voor 

ouderen ontvangt;
- je bij het ziekenfonds ingeschreven bent 

als wees of niet-begeleide minderjarige 
vreemdeling.

• Met inkomensonderzoek: als je kind niet 
automatisch recht heeft op de verhoogde 
tegemoetkoming kun je een aanvraag 
indienen bij je CM-consulent. Om effectief 
recht te hebben, moet je wel kunnen bewijzen 
dat je bruto belastbaar gezinsinkomen het 
voorbije kalenderjaar lager was dan 19 892,01 
euro, verhoogd met 3682,55 euro per 
bijkomend gezinslid (bedragen geldig voor 
aanvragen in 2021).
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Maximumfactuur (MAF)

Sociale maximumfactuur
Gezinnen waar één van de leden recht heeft op 
de verhoogde tegemoetkoming, ontvangen een 
terugbetaling van het remgeld op genees-
kundige prestaties wanneer het plafondbedrag 
van 450 euro aan remgelden bereikt is. Enkel 
gezinnen met verhoogde tegemoetkoming op 
basis van een toeslag bij de kinderbijslag 
wegens handicap van het kind of op basis van 
een tegemoetkoming aan personen met een 
handicap waarbij een grote inkomensvrijstelling 
in aanmerking werd genomen, verkrijgen niet 
automatisch de sociale maximumfactuur.
Het remgeld is het betaalde persoonlijk aandeel, 
dus het verschil tussen het wettelijke ereloon 
en de tegemoetkoming die het ziekenfonds 
uitbetaalt. 

Inkomens-maximumfactuur
Andere gezinnen worden, afhankelijk van hun 
belastbaar inkomen, beschermd door de 
inkomens-maximumfactuur. In tegenstelling tot 
de sociale maximumfactuur wordt daarbij 
rekening gehouden met het gezin zoals het 
ingeschreven is in het rijksregister.

Statuut chronische aandoening
Je kunt een beroep doen op het statuut 
chronische aandoening als je ziektekosten 
gedurende acht opeenvolgende kwartalen 
minstens 331,69 euro per kwartaal bedragen en 
je het zorgforfait ontvangt of een zeldzame 
ziekte en hoge ziektekosten hebt.

De lijst met zeldzame ziektes vind je op
www.orphanet.be. 

Voordelen
• Verlaging met 108,24 euro van het 

remgeldplafond voor de maximumfactuur.
• Toepassing van de regeling betalende derde 

bij huisartsen, specialisten en tandartsen. 
Hierdoor betaal je aan de (tand)arts enkel het 
remgeld; het honorarium wordt rechtstreeks 
verrekend tussen de (tand)arts en het 
ziekenfonds. De (tand)arts is evenwel niet 
verplicht om deze regeling toe te passen. 

• Verbod op ereloonsupplementen bij de mees-
te daghospitalisaties in een gemeenschap-
pelijke kamer of tweepersoonskamer.

Bijzonder Solidariteitsfonds

Het Bijzonder Solidariteitsfonds kan in 
uitzonderlijke situaties een tegemoetkoming 
geven voor: 
• prestaties die de ziekteverzekering niet 

terugbetaalt; 
• prestaties die wel worden terugbetaald maar 

waarbij betrokkene niet aan de voorwaarden 
voldoet om de terugbetaling te krijgen; 
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• geneeskundige verstrekkingen verleend in 
het buitenland en de reis- en verblijfskosten.

Voorwaarden
• De aandoening is zeldzaam en tast vitale 

functies aan. 
• De kosten voor de behandeling zijn hoog en 

worden niet terugbetaald. 
• De behandeling: heeft een erkende weten-

schappelijke waarde en doeltreffendheid; 
heeft het proefstadium overschreden; is 
absoluut noodzakelijk op medisch-sociaal 
vlak; is voorgeschreven door een arts-speci-
alist.

Je richt je aanvraag naar de adviserend arts 
van CM. De beslissing over de toekenning van 
de tegemoetkoming gebeurt door het RIZIV. De 
aanvraag gebeurt met volgende documenten: 
• een uitvoerig medisch rapport; 
• een kostenraming of factuur; 
• een verklaring op erewoord dat je op geen 

enkele andere manier terugbetaling kunt 
verkrijgen. 

Financiële ondersteuning kankerpatiënten

Diverse organisaties die aan kankerbestrijding 
doen, geven onder specifieke voorwaarden 
financiële steun voor bepaalde kanker-
gerelateerde kosten zoals een tussenkomst in 
de aankoop van een haarprothese of 
schoonheidscheques. Ook de ziekteverzekering 
komt in bepaalde gevallen tussen bij de aankoop 
van pruiken. Je kunt bij de organisaties ook 
terecht voor infosessies, buddywerking, 
workshops, cursussen, gespreksgroepen en 
thema-avonden rond kanker. 

Voor meer info kun je terecht bij de 
dienst Maatschappelijk Werk van CM. 
(www.cm.be/zorglijn), Kom op tegen 
Kanker www.komoptegenkanker.be of 
de Kankerfoon van de Stichting tegen 
Kanker. 

Financiële ondersteuning door OCMW
en gemeentes

Bij te zware medische kosten kun je steun 
aanvragen bij het OCMW. Ook de meeste 
gemeenten voorzien toelagen of reducties om 
de financiële last te verlichten of als onder-
steuning en waardering van de mantelzorger(s). 
We denken hierbij aan sociaal-pedagogische 
toelagen, tegemoetkomingen in de aankoop van 
vuilniszakken voor personen met incontinentie, 
thuiszorgpremie, vakantietoelage, vermindering 
op gemeentebelasting ...

Meer info: Je OCMW of je gemeente.

Tegemoetkomingen voor 
hulpmiddelen?

Tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen 
via de Vlaamse sociale bescherming(VSB)

Een financiële tegemoetkoming voor de 
aanschaf van een rolstoel moet je aanvragen 
via de CM- Zorgkas. Voor kinderen is er een 
tegemoetkoming mogelijk voor:
• duwwandelwagens;
• (elektronische) rolstoelen voor kinderen;
• driewielfietsen;
• loophulpmiddelen.

Voor de aanvraag is een medisch voorschrift  
vereist. 
Bij geavanceerde mobiliteitshulpmiddelen (o.a. 
elektrische rolstoel) is het voorschrift nodig van 
een meer gespecialiseerde zorgverlener.  Je 
dient dan langs te gaan bij een  rolstoel advies 
team, die je een uitgebreid voorschrift geeft, 
een zgn. rolstoeladviesrapport. Na keuze van 
het hulpmiddel zal de erkende verstrekker de 
nodige formulieren bezorgen aan de CM-
Zorgkas
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Voor meer info kun je terecht bij de dienst 
Maatschappelijk Werk van CM. (www.cm.be/
zorglijn) 

Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap (VAPH)

Het VAPH kan financiële ondersteuning bieden 
aan personen met een lichamelijke, zintuiglijke 
en/of mentale handicap. De beperkingen 
moeten langdurig en ernstig zijn én moeten 
invloed hebben op verschillende domeinen van 
het dagelijkse leven. 

Het VAPH verleent een tegemoetkoming voor:
• incontinentiemateriaal: de tegemoetkoming 

in de kosten van incontinentiemateriaal 
wordt toegekend in de vorm van een jaarlijks 
forfait. Het forfait is afhankelijk van de leeftijd 
en de graad van incontinentie.

• kosten van hulpmiddelen en aanpassingen.

De dienst Maatschappelijk Werk kan je bij 
VAPH-aanvragen helpen.

Voor meer info kun je terecht bij de dienst 
Maatschappelijk Werk van CM. (www.cm.be/
zorglijn)

Tegemoetkomingen voor vervoer 
en verplaatsingen

Parkeerkaart

Met een parkeerkaart kun je parkeren op 
voorbehouden plaaten voor personen met een 
handicap en voor onbeperkte duur parkeren op 
plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (in de 
blauwe zone). In sommige gemeenten kun je 
ook gratis parkeren.
De volgende personen hebben recht op een 
parkeerkaart:

Kinderen 0-21 jaar: 
- minimum zes punten op de eerste pijler 

medisch-sociale schaal i.f.v. zorgtoeslag 
voor kinderen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte

- minimum twee punten voor categorie 
‘mobiliteit en verplaatsing’ (pijler 2.3) van 
de medisch-sociale schaal i.f.v. zorgtoeslag 
voor kinderen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte

- blijvende invaliditeit aan onderste lede-
maten minimum 50 % (opgelet: attest kan 
pas afgeleverd worden vanaf drie jaar); 

- volledige verlamming of amputatie; 
Heb je nog geen attest? Dien dan je aanvraag in 
bij de uitbetaler van je Groeipakket  (zie p.19)

Meer info: Beschik je reeds over een attest, 
dien dan je aanvraag in via de website van het 
FOD: handicap.belgium.be. Voor advies en hulp 
bij de aanvraag kun je terecht bij de dienst 
Maatschappelijk Werk van CM. (www.cm.be/
zorglijn)

Korting op openbaar vervoer

De trein - NMBS

Kortingskaart ‘verhoogde tegemoetkoming’
Alle personen die recht hebben op de verhoogde 
tegemoetkoming reizen op vertoon van deze 
kortingskaart tegen (meestal) halve prijs in 
tweede klasse. Voor een aanvraag kun je 
terecht bij elk station van de NMBS waar je je 
identiteitskaart aan de loketbediende voorlegt. 
Via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid wordt 
je aanvraag onderzocht en bij een positief 
antwoord krijg je de verminderingskaart. Naast 
de moederkaart, die vijf jaar geldig is, ontvang 
je een valideringskaart die je jaarlijks moet 
vernieuwen.
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Kaart ‘kosteloze begeleider’
Met deze kaart kan het kind/de jongere met 
beperking samen reizen met een ander persoon 
met slechts één enkel vervoerbewijs (de 
begeleider reist gratis, in dezelfde klasse en 
hetzelfde traject). 
De kaart kan aangevraagd worden door 
personen die voldoen aan één van deze voor-
waarden: 
• een vermindering van zelfredzaamheid met 

tenminste 6 punten op de medisch-sociale 
schaal ifv zorgtoeslag voor kinderen met een 
specifieke ondersteuningsbehoefte

• een blijvende invaliditeit aan de onderste 
ledematen van minstens 50 %;

• een volledige verlamming of amputatie van 
de bovenste ledematen.

Je kunt de kaart aanvragen bij het loket in het 
station van jouw keuze.  

Voorrangskaart voor een zitplaats in de trein
Personen die door een lichamelijke handicap of 
ziekte niet of moeilijk kunnen blijven rechtstaan 
in de trein, krijgen op vertoon van deze kaart 
voorrang bij het innemen van een zitplaats. De 
aanvraag moet vergezeld zijn van een dokters-
attest met vermelding dat je niet lang mag 
blijven staan. Je kunt de aanvraag ook aan het 
loket afgeven. Je kunt het aanvraagformulier 
downloaden via www.nmbs.be.

Begeleiding door NMBS-personeel
De NMBS voorziet begeleiding voor reizigers in 
een rolstoel op het vertrek- en aankomststation 
en bij eventuele overstappen. Een personeelslid 
begeleidt je naar het perron en helpt je plaats te 
nemen in de trein. Geef minstens 24 uur voor je 
vertrek jouw reisgegevens, aard van de 
handicap en de precieze hulp die je wenst door 
op het telefoonnummer 02 528 28 28. Je kunt ook 
online reserveren via www.nmbs.be. Je moet je 
minstens 20 minuten voor het vertrek van de 

trein melden op de afgesproken plaats.

Meer informatie over de verschillende 
kaarten bij de NMBS vind je op www.
nmbs.be. 

Nationale verminderingskaart voor personen 
met een visuele handicap
Blinden en slechtzienden met een blijvende 
invaliditeit van ten minste 90 % (en hun 
begeleidende hond) reizen gratis in tweede 
klasse.
Je kunt de kaart aanvragen bij de FODSZ. Het 
aanvraagformulier kun je bekomen bij het 
gemeentebestuur of via een vereniging voor 
blinden of slechtzienden.

De bus - De Lijn

Gratis kaart voor personen met een handicap
Als je recht hebt op een tegemoetkoming vanuit 
de FODSZ of ingeschreven bent bij het IJH/
VAPH, krijg je een Buzzy Pazz om gratis te 
reizen met bus en tram. De kaart wordt je 
automatisch toegestuurd door De Lijn.

Verminderingskaart Verhoogde Tegemoetkoming
Met deze verminderingskaart reis je tegen 
(meestal) halve prijs in België. Deze 
vermindering geldt op vertoon van je 
verminderingskaart en is geldig bij De Lijn voor 
een Lijnkaart tegen verminderd tarief of een 
abonnement. Woon je in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, dan kun je bij MIVB 
terecht voor maand- en jaarabonnementen 
tegen een voordelig tarief voor het MIVB-
netwerk en voor gecombineerde trajecten 
MIVB-De Lijn. Wend je hiervoor tot een 
Lijnwinkel.

Voor meer informatie kun je terecht bij 
De Lijn Info op nummer 070 220 200.
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Nationale verminderingskaart voor personen 
met een visuele handicap
Blinden en slechtzienden rijden op vertoon van 
de nationale verminderingskaart gratis met bus 
en tram. De chauffeur zal je begeleiden, je 
meedelen wanneer de gewenste halte bereikt 
is en je vooraan laten uitstappen.

Fiscale voordelen

Personenbelasting: extra belastingvrije som

Wanneer je kind ten minste vier punten op de 
eerste pijler van de toeslag voor kinderen met 
een aandoening scoort, ontvang je als ouder 
een bijkomende verhoging van de belastingvrije 
som.

Vermindering onroerende voorheffing

Ouders van een kind met een beperking dat zes 
punten scoort op de drie pijlers (p. 19) samen of 
vier punten op de eerste pijler en woont in het 
Vlaams Gewest, krijgen een vermindering op 
hun onroerende voorheffing.

• Als je eigenaar bent van een woning en recht 
hebt op een vermindering, dan zal die 
automatisch worden toegekend. Ook bij een 
sociale woning is het belangrijk om je 
huisvestigingsmaatschappij op de hoogte te 
brengen van het recht op een zorgtoeslag 
voor kinderen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte
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• Als je huurder bent, moet je zelf melden dat je 
huurder bent en aan de voorwaarden voldoet 
voor een vermindering. De verhuurder moet 
het bedrag van de vermindering jaarlijks 
aftrekken van je huurprijs.

Je kunt dit per brief melden aan de Vlaamse 
Belastingsdienst - Vaartstraat 16 -9300 Aalst. Je 
kunt ook het aanvraagformulier per e-mail 
verzenden via 
www.vlaanderen.be/contactmogelijkheden-
vlaamse-belastingdienst

Vermindering erfbelasting (successierechten)

Een kind met een beperking van minstens vier 
punten op de eerste pijler dat erft, zal tot een 
bepaald bedrag geen erfbelasting moeten 
betalen. 

Verkeersbelasting

Personen met 50 % blijvende invaliditeit aan de 
onderste ledematen, volledige blindheid of een 
volledige verlamming aan of amputatie van de 
bovenste ledematen genieten volgende 
voordelen:
• Verkeersbelasting en belasting 

inverkeerstelling
 De rechthebbenden moeten geen 

verkeersbelasting of belasting inverkeer-
stelling betalen. De aanvraag voor de 
vrijstelling van verkeersbelasting en de 
inverkeerstelling gebeurt bij het Agentschap 
Vlaamse Belastingsdienst, verkeers-
belastingen. 

• Vermindering BTW autovoertuigen
 Je betaalt bij de aankoop van een wagen 6% 

BTW in plaats van 21%. Nadien wordt ook de 
betaalde 6% BTW terugbetaald. Ook voor de 
aankoop van onderdelen en onderhouds- en 
herstellingswerken betaal je slechts 6% BTW.

 De voordelen gelden voor één voertuig dat 
geregistreerd staat op naam van de 
hulpbehoevende persoon, zijn of haar 
echtgenoot of op naam van de wettelijke 
vertegenwoordiger. De wagen mag enkel 
gebruikt worden voor persoonlijk vervoer van 
de persoon met de handicap. Wanneer het 
gaat om minderjarigen wordt deze 
voorwaarde soepeler gehanteerd.

 Je vindt de aanvraagformulieren via 
www.vlaanderen.be/jaarlijkse-
verkeersbelasting. 

 Je kunt ook telefonisch terecht op het gratis 
nummer 1700 . Daarna kan de vrijstelling van 
BTW op autovoertuigen en vermindering 
BTW bij onderhoud van de auto aangevraagd 
worden in het BTW-kantoor van je 
woonplaats. Let wel: het medisch attest moet 
uitgereikt zijn door de FODSZ.

Sociaal tarief elektriciteit en gas

Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit is 
voordeliger dan het normale tarief. Je betaalt 
geen huur voor een elektriciteits- of gasmeter. 
Het sociaal tarief is gelijk bij elke leverancier en 
is van toepassing voor enkelvoudig tarief, 
dubbel tarief en nachttarief. Ook bij gebruik van 
een budgetmeter kan een sociaal tarief 
toegepast worden. De personen die voor de 
vrijstelling in aanmerking komen, zijn gekend bij 
elektriciteitsmaatschappijen.

Je komt in aanmerking als jouw kind een 
leefloon ontvangt, of een zorgtoeslag voor 
kinderen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte  omwille van de 
erkenning van vier punten op de eerste pijler.
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Zijn er mogelijkheden
om tijdelijk te stoppen 
met werken?

Joran is 17 jaar. Een maand geleden werd er 
kanker vastgesteld. Momenteel ondergaat hij 
een chemobehandeling. Ik zou graag meer tijd 
voor hem vrijmaken. Ik werk voltijds. Zou ik 
loopbaanonderbreking kunnen nemen?
Frank, 46 jaar

Ouderschapsverlof

Als ouder kun je jouw job tijdelijk verminderen 
of onderbreken vanaf de geboorte, of bij adoptie 
vanaf de inschrijving in het bevolkingsregister, 
tot je kind twaalf jaar wordt. Als je kind een 
handicap heeft van minstens vier punten op de 
eerste pijler kan het ouderschapsverlof 
opgenomen worden tot 21 jaar. Je ontvangt dan 
een onderbrekingsvergoeding van de Rijks-
dienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).
De toepasselijke reglementering hangt af van 
de sector waarin je tewerkgesteld bent. 

Meer info: www.rva.be of jouw vakbond.

Loopbaanonderbreking in het 
kader van medische bijstand

Mensen die de thuiszorg voor hun zwaar ziek 
kind willen opnemen, kunnen hun loopbaan 
tijdelijk onderbreken en ontvangen dan een 
maandelijkse onderbrekingsvergoeding van de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). 
Onder zware ziekte valt elke ziekte of medische 
ingreep die de behandelende arts als zodanig 
beoordeelt en waarvoor hij meent dat elke vorm 
van sociale, familiale of mentale bijstand 
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noodzakelijk is voor het herstel.

Meer info: www.rva.be 

Uitkering voor mantelzorg voor 
zelfstandigen

Ook als je zelfstandig bent, kan je tijdelijk je 
activiteit stopzetten of terugschroeven om 
zorg of bijstand te verlenen. Wanneer je kind 
jonger is dan 21 jaar en een erkenning heeft van 
minstens 4 punten in pijler 1 van de medische-
sociale schaal in de kinderbijslag, is zorgverlof 
mogelijk voor maximum twaalf maanden over 
de ganse loopbaan.

Meer info: www.rsvz.be of bij je sociaal  
verzekeringsfonds. 

Mantelzorgverlof 
Wie erkend is als mantelzorger, kan gedurende 
3 maand (voltijds) of 6 maanden (deeltijds) 
mantelzorg opnemen om bijstand te verlenen 
aan een zorgbehoevend kind.  De erkenning 
als mantelzorger vraag je aan bij CM. Als ouder 
ontvang je een onderbrekingsvergoeding van 
de RVA. 

Meer info: www.rva.be

Loopbaanonderbreking in het 
kader van palliatief verlof

De meeste werknemers kunnen een beroep 
doen op loopbaanonderbreking voor palliatief 
verlof. Met deze volledige of gedeeltelijke 
loopbaanonderbreking kun je jouw arbeids-
prestaties tijdelijk schorsen om palliatieve 
verzorging te verstrekken. Onder palliatieve 
verzorging verstaat men elke vorm van bijstand 
(medisch, sociaal, administratief en psycho-
logisch) en verzorging van ongeneeslijk zieke 
personen die zich in een terminale fase 

bevinden. 
Als je werkt in de openbare sector of in een 
autonoom overheidsbedrijf, contacteer je best 
jouw personeelsdienst.

Meer info: www.rva.be 

Zorgverlof voor
gehospitaliseerd kind

Een werknemer kan tijdens of vlak na de 
hospitalisatie van een zwaar ziek kind zijn 
arbeidsovereenkomst voor een week (met een 
week verlengbaar) volledig schorsen. Als ouder 
ontvang je een onderbrekingsvergoeding van 
de RVA. De toepassing van de reglementering 
hangt af van de sector waarin je werkt.

Meer info: www.rva.be of jouw vakbond.

Aanmoedigingspremie vanuit
de Vlaamse Gemeenschap

Werknemers die loopbaanonderbreking nemen 
om te zorgen voor 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. 

Naargelang de sector waarin je werkt, verschilt 
de regeling. 

Je kunt de premie ook online aanvragen als je al 
een goedkeuring hebt voor een onderbrekings-
uitkering van de RVA.

Meer info: www.werk.be
Voor inlichtingen en voorwaarden bel je het 
gratis nummer van de Vlaamse Infolijn 1700 of 
via aanmoedigingspremie@vlaanderen.be.
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Welke juridische maat- 
regelen kan ik nemen als 
mijn kind meerderjarig 
wordt?

Justine lijdt aan het syndroom van Down en kan 
niet voor zichzelf zorgen. Ze woont bij mij in en ik 
zorg voor haar, iets wat ik met veel plezier doe. Ze 
wordt over een half jaar 18 jaar. Hoe kan ik haar 
beschermen en blijven we juridisch in orde?
Veerle, 52 jaar

Als ouder word je vaak geconfronteerd met 
vragen rond de mogelijkheden van je kind. Wat 
kan je kind nog zelf beslissen? Bij welke 
beslissingen heeft je kind hulp nodig of waar 
neem je als ouder best hun plaats in? Sinds 2014 
is een nieuw beschermingsstatuut van kracht, 
met de bedoeling personen met een 
beperkingen (vanaf achttien jaar) hun leven zo 
zelfstandig mogelijk te laten leiden. Als kind (en 
dus beschermde persoon) kun je samen met je 
ouders en/of familie mee bepalen hoe je 
beschermingsstatuut er best zou uitzien. 

Deze wet geeft aan kinderen kansen om 
zelfstandigheid te verwerven. Misschien geeft 
dit wat onrust als ouder omdat je hierdoor niet 
alles meer onder controle hebt. Maar deze 
wet voorziet ook dat wanneer je kind deze 
zelfstandigheid minder goed aankan, je als 
ouder steeds naar de vrederechter kunt 
stappen en een aanpassing van het bewind 
kunt vragen. Ook handelingen die je kind zelf 
niet kon stellen, worden nietig verklaard. 

Rechterlijke bescherming

Je kind onder bescherming plaatsen is geen 
makkelijke opdracht. Volgende elementen 
spelen hierbij een rol:
• Wat is de impact van de gezondheidstoestand 

van mijn kind op zijn functioneren?
• Welke (gepaste) omkadering en ondersteu-

ning bestaat er nu reeds voor mijn kind?
• Wat is de draagkracht van het sociaal 

netwerk?
• Wat is de mening van mijn kind?
• Welke beschermingsmaatregelen zijn nood-

zakelijk voor mijn kind?
• Welke beschermingsmaatregelen zijn nodig 

in functie van het beheer van zijn goederen?

Het verzoekschrift

Je kunt als meerderjarige, ouder, familielid … 
omwille van de gezondheidstoestand van je 
kind een digitaal verzoekschrift indienen om 
beschermingsmaatregelen ‘op maat’ aan te 
vragen. Zo kan de meerderjarige persoon 
deelnemen aan de maatschappij, rekening 
houdend met zijn behoeften, wensen en wat hij 
niet meer zelfstandig kan. 
Het verzoekschrift wordt digitaal ingediend via 
www.rechterlijkebescherming.be. 
Het  geneeskundig verslag (max. vijftien dagen 
oud) wordt online toegevoegd. Het verzoek-
schrift kan suggesties bevatten voor de bewind-
voering. Bezorg voldoende informatie aan de 
vrederechter, zo kan hij makkelijker een 
bewindvoering op maat maken. 

Aanstellen bewindvoerder

De vrederechter zal je kind (de te beschermen 
persoon), zijn vader en/of moeder, de vertrou-
wenspersoon … oproepen voor de zitting. De 
vrederechter hoort alle partijen, bekijkt aan de 
hand van een checklist wat je kind nog zelf kan, 
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waar hij hulp of bijstand nodig heeft en waar de 
bewindvoerder in zijn plaats zal optreden. Hij 
brengt ook het sociaal netwerk in kaart. Op 
basis hiervan zal hij een bescherming op maat 
uitwerken.

Bij het kiezen van een bewindvoerder geeft de 
vrederechter voorrang aan de ouders of 
familieleden van het te beschermen kind. De 
ouders kunnen samen aangesteld worden als 
bewindvoerder. Is er geen directe naaste ter 
beschikking, dan zal de vrederechter kiezen 
voor een professional. In de praktijk is dit 
meestal een advocaat of notaris.

Aanstellen vertrouwenspersoon

De vrederechter kan ook een vertrouwens-
persoon aanstellen. De vertrouwenspersoon 
verleent persoonlijke bijstand aan de 
beschermde persoon en treedt op als 
woordvoerder en contactpersoon naar de 
bewindvoerder. Dit kunnen bijvoorbeeld broers 
of zussen zijn, op voorwaarde dat zij on-
afhankelijk kunnen optreden van hun ouders. 
Het is niet de bedoeling je als ouder voortdurend 
te controleren, maar wel om extra waarborgen 
te voorzien voor de beschermde persoon. De 
functie van bewindvoerder en vertrouwens-

persoon is onbezoldigd, behalve wanneer je 
bent aangesteld als professionele bewind-
voerder. De bezoldiging is beperkt tot maximaal 
3% van de inkomsten van de beschermde 
persoon en wordt vastgelegd door de 
vrederechter. 

Het bewind kan op elk moment aangepast 
worden. De autonomie van de beschermde 
persoon kan dus beperkt of vergroot worden. 
Het bewind wordt opgelegd voor bepaalde of 
onbepaalde duur, maar wordt na twee jaar 
geëvalueerd. Het bewind kan beëindigd 
worden, maar dan zal de beschermde persoon 
moeten aantonen dat hij zijn belangen zelf kan 
behartigen. Vaak gebeurt dit via een 
proefperiode en op basis van een geneeskundig 
verslag. Ook het mandaat van de bewindvoerder 
kan worden stopgezet, bijvoorbeeld omdat hij 
zijn opdracht niet vervult zoals afgesproken. De 
beschermde persoon kan dit zelf vragen, maar 
ook de familie, de vertrouwenspersoon of de 
procureur des Konings, of de bewindvoerder 
zelf kunnen dit verzoek doen.

Voor meer info kun je terecht bij de dienst
Maatschappelijk Werk van CM. (www.cm.be/
zorglijn)
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Waar vind ik lotgenoten?

Julien is acht jaar en heeft ADHD. Soms wordt 
het me allemaal wat te veel. Daar voelde ik mij 
vroeger slecht door, maar nu ik naar een zelf-
hulpgroep ga, heb ik geleerd dat dat gevoel nor-
maal is. We zijn nu eenmaal geen supermensen.
Ina, 33 jaar

Zelfhulpgroepen

Zelfhulpgroepen zijn groepen opgericht door 
vrijwilligers vanuit een gemeenschappelijke 
ervaring of ziektebeeld. Ze bieden (psycholo-
gische) ondersteuning aan lotgenoten met 
eenzelfde ziekte of beperking. Ze herkennen 
identieke angsten en twijfels bij anderen. Dit 
maakt het voor hen makkelijker om de ziekte te 
dragen. Ze vinden er ook oplossingen voor een 
aantal praktische problemen. Samenkomsten 
met lotgenoten kunnen een enorme steun zijn.

Meer info: Vzw Trefpunt Zelfhulp is het 
informatie- en ondersteuningscentrum voor en 
over zelfhulp en zelfhulpgroepen in Vlaanderen. 
Via www.zelfhulp.be vind je alle zelfhulp-
groepen in Vlaanderen.

Mantelzorgverenigingen

In Vlaanderen zijn er ongeveer 580.000 
mantelzorgers die de zorg opnemen voor 
iemand die het zelf niet meer kan. Er zijn zes 
erkende verenigingen voor gebruikers en 
mantelzorgers. Ze bieden steun door het 
organiseren van ontspanningsactiviteiten, 
ontmoetingsmomenten en informatieve samen-
komsten voor mantelzorgers. De verenigingen 
geven ook een tijdschrift uit ter ondersteuning 
van mantelzorgers en chronische zieken. 
Tot slot inventariseren zij noden op het vlak van 
thuiszorg en verdedigen ze de belangen van de 
mantelzorgers en gebruikers.

Samana is één van de erkende mantelzorg- 
verenigingen en organiseert verschillende ge-
spreksgroepen waaraan mantelzorgers van een 
chronisch zieke persoon kunnen deelnemen.
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KVG, grootste organisatie van 
personen met een beperking
in Vlaanderen

Via ontmoeting (ouderpraatgroepen, vakanties, 
speelpleinwerking …), informatie, praktische 
ondersteuning … wil KVG er zijn voor personen 
met een beperking en hun omgeving. Er zijn ook 
andere verenigingen van en voor mensen met 
een bepaalde ziekte of beperking.

Meer info: www.kvg.be

Magenta

Magenta organiseert workshops voor ouders 
van jonge kinderen tot veertien jaar met een 
beperking of een chronische ziekte. Het leven 
van de ouder en het zoeken naar een goede 
zorg-werk-leven-balans staat centraal. De 
workshops worden steeds begeleid door een 
ervaringsdeskundige ouder. Er is ook een 
Magenta-werkboek voor ouders die liever thuis 
aan de slag gaan.

Meer info: www.magentaproject.be

Oranje - verdergaan met mensen 
met beperkingen

Vzw Oranje speelt actief in op vragen en noden 
binnen alle levensdomeinen van mensen met een 
beperking en hun omgeving. Zij hebben een aan-
bod rond vrije tijd, dagbesteding, jeugdwerk …

Meer info: www.oranje.be
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Welke andere
CM-diensten kunnen
mij ondersteunen?

Dienst Gezondheidsbevordering

In de Gezondheidsbib kun je documentatie, 
boeken en artikels rond ziekte en gezondheid 
raadplegen en ontlenen. Via de website kun je 
de catalogus ook raadplegen en jouw bestelling 
plaatsen. De dienst Gezondheidsbevordering 
biedt bovendien infosessies, ondersteunende 
cursussen en andere initiatieven aan.

Meer info: Dienst Gezondheidsbevordering CM.
www.gezondheidsbib.be

Belangenbehartiging  

CM draagt zorg voor de verdediging van haar 
leden. Je kunt in jouw CM-kantoor o.a. terecht 
met vragen of problemen rond:
• honoraria van zorgverleners en ziekenhuis-

facturen;
• mogelijke nalatigheden of fouten van zorg-

verleners;
• jouw rechten als patiënt.

Je CM-consulent of maatschappelijk werker 
informeert je en verwijst je indien nodig door 
naar gespecialiseerde instanties in verband 
met financiële tegemoetkomingen voor zieken 
en personen met een beperking of een ongeval.
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Palliatieve zorg: als het 
einde nabij komt …

Toen de diagnose viel dat Maarten 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 hem thuis 
laten sterven. Ik was het volledig met haar 
eens, maar wou me goed voorbereiden.
Karel, 38 jaar

Palliatieve zorg is de totaalzorg voor de patiënt 
wanneer 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. 

Palliatieve zorg thuis

De dienstverlening en de medische mogelijk-
heden zijn zo uitgebreid dat palliatieve zorg aan 
huis mogelijk is wanneer er voldoende mantel-
zorgers (familie, vrienden, kennissen, buren) 
zijn.
Veel patiënten verblijven in de laatste fase van 
hun leven graag in hun eigen vertrouwde omge-
ving, om verzorgd te worden door de eigen 
zorgverstrekkers en hulpverleners. Zij kunnen 
een beroep doen op de palliatieve thuiszorg-
deskundigen van het palliatief netwerk.

Palliatief netwerk

De Vlaamse overheid heeft vijftien palliatieve 
netwerken opgericht om de palliatieve zorgen 
te coördineren, ook in de thuiszorg. Ieder 
netwerk is nauw verbonden met een onder-
steuningsequipe van palliatieve thuiszorg. De 
equipes staan in voor de ondersteuning van 
palliatieve zorgverleners op vraag van de 
patiënt, zorgverstrekkers of hulpverleners.

Palliatieve vrijwilligers

Om in de laatste levensfase van de zieke 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 tijdstippen op bezoek 
en kunnen de familie ontlasten door bij de zieke 
te blijven.

Palliatieve eenheid

Wanneer de palliatieve situatie thuis on-
houdbaar 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. Familie en vrienden zijn altijd welkom op 
die afdeling, dag en nacht. Een Palliatief 
Support Team kan ook aan huis komen. De zorg 
wordt afgestemd op het ritme en de persoonlijke 
voorkeur van de patiënt.
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Palliatief verlof

De meeste werknemers kunnen een beroep 
doen op loopbaanonderbreking voor palliatief 
verlof. Met deze volledige of gedeeltelijke 
loopbaanonderbreking kun je jouw arbeids-
prestaties tijdelijk schorsen om palliatieve 
verzorging te verstrekken. 

Palliatief thuiszorgforfait

Personen in een palliatieve fase die thuis 
verzorgd worden en voldoen aan een aantal 
voorwaarden krijgen een palliatief forfait van 
698,65 euro (2022). De aanvraag gebeurt door 
de huisarts en moet vóór het overlijden worden 
doorgestuurd naar de adviserend arts van CM. 

Bij recht op het palliatief forfait wordt ook het 
huisbezoek van de huisarts, de verpleegkundige 
en de kinesist volledig terugbetaald. 
Wie het palliatief forfait krijgt toegekend, heeft 
ook recht op het zorgbudget voor zwaar 
zorgbehoevenden. (p.20)

Voor meer info kun je terecht bij de dienst 
Maatschappelijk Werk van CM. (www.cm.be/
zorglijn), je huisarts of het palliatief thuiszorg-
team van jouw regio.
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Tien vuistregels voor het 
organiseren van zorg

Denk aan de toekomst
en praat erover

Bij een beginnende zorgsituatie sta je er 
misschien niet bij stil, maar denk ook al aan wat 
later komt. Wie kan jou helpen? Welke taken 
moeten gedaan worden. Wat zijn de 
alternatieven als thuiszorg niet meer gaat? 
Praat met familie en zorgverleners over je 
zorgen rond de toekomst en de haalbaarheid 
van jouw wensen. Het vooraf regelen van deze 
zaken geeft je gemoedsrust een boost.

Kies bewust

Thuiszorg is een bewuste keuze van de ouders 
en van familieleden om de zorg op zich te 
nemen. Een open gesprek met alle betrokken 
personen kan verrijkend zijn en duidelijkheid 
brengen. Vaak is zo’n gesprek niet gemakkelijk 
want de keuze lijkt dikwijls ‘al gemaakt’. Toch 
kan het belangrijk zijn om voor het opstarten 
van thuiszorg even stil te staan bij de volgende 
vragen.

• Is het de wens van je kind om elke dag thuis 
verzorgd te worden? Zijn er alternatieven?

• Is het verantwoord om je kind thuis te 
verzorgen?

• Wie is bereid mee te werken aan de thuis-
zorg? Welke diensten kunnen de thuiszorg 
ondersteunen? Is de thuiszorg haalbaar voor 
alle betrokkenen?

Ook in bestaande thuiszorgsituaties is het belang-
rijk om regelmatig te evalueren of de zorg nog 
steeds haalbaar is. Door wijzigende omstandig-
heden kan een andere oplossing zich opdringen.

Zorg voor aangepaste 
hulpmiddelen

Thuiszorg lukt makkelijker door een goede 
inrichting van de kamer en aangepaste hulp-
middelen. Een goed ingerichte kamer is niet 
alleen belangrijk voor je kind, maar ook voor 
jezelf als ouder. Zo is een hoog-laagbed 
rugsparend. Een hulpmiddel zoals een 
toiletstoel, een rolwagen of een loophulp kan 
het valrisico verkleinen of meer ondersteuning 
bieden. Ook materiaal om doorligwonden te 
vermijden en incontinentiemateriaal zijn vaak 
geen overbodige luxe.

Stimuleer zelfredzaamheid

Het kan verleidelijk zijn om bepaalde taken zelf 
uit te voeren. Toch is het belangrijk je kind 
zoveel mogelijk te betrekken bij de dagelijkse 
huishoudelijke activiteiten. Dit zal het 
zelfwaardegevoel van je kind versterken. Maak 
hier samen met alle zorgverleners duidelijke 
afspraken over.

Verdeel de taken

Thuiszorg gaat om concrete taken: eten, 
wassen, een oogje in het zeil houden …
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 helpen niet te veel hooi op hun 
vork moeten nemen zodat ze de zorg zo lang als 
mogelijk kunnen dragen. 

Maak duidelijke afspraken

Bij thuiszorg worden vaak anderen betrokken 
zoals familieleden, professionele hulpverleners, 
buren of vrijwilligers. Duidelijke afspraken op pa-
pier vastleggen, is noodzakelijk om pijnlijke dis-
cussies achteraf te vermijden. Ze kunnen na 
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overleg met alle betrokkenen worden opgeno-
men in een zorgplan. Daarin noteer je wie, wat, 
wanneer doet. Een taakverdeling is echter nooit 
definitief, ze evolueert mee met de zorgsituatie. 
Een zorgplan is dus na overleg altijd aanpasbaar.

Maak ook afspraken rond de financiën. Deze 
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 kun je advies vragen 
aan de maatschappelijk werker van CM of bij 
jouw notaris.

Doe een beroep op het zorgoverleg

Als het nodig is dat familie en hulpverleners 
samen rond de tafel zitten om afspraken te 
maken, kun je een beroep doen op een 
zorgcoördinator. Deze nodigt iedereen (familie, 
huisarts, verpleging, gezinszorg, dienst 
Maatschappelijk Werk …) uit voor het overleg, 
zit de vergadering voor en zorgt ervoor dat de 
afspraken terechtkomen in een zorgplan dat bij 
je thuis bewaard wordt. Bij jouw CM-
maatschappelijk werker kun je een zorgoverleg 
aanvragen.

Zorg voor een gezond evenwicht 
tussen draagkracht en draaglast

Zorgen voor je kind met een beperking vraagt 
heel wat fysieke en emotionele inspanningen. 
Vaak wordt de verzorging met plezier opgeno-
men, maar ook enthousiaste mantelzorgers 
hebben hun grenzen en hebben soms nood aan 
rust of een adempauze. Een thuiszorgsituatie 
kan namelijk blijvend zijn 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. 

Hou een overzicht van alle kosten bij

Professionele hulp, medicatie, verzorgings-
materiaal, hulpmiddelen en dieetvoeding … Al 
die middelen en diensten aan huis zijn niet 
gratis en de kosten hierbij kunnen soms 
oplopen. Er bestaan echter heel wat tegemoet-
komingen, verminderingen en vrijstellingen die 
je kunt aanvragen om een thuiszorgsituatie 
financieel draaglijk te houden. De dienst 
Maatschappelijk Werk helpt je hierin graag wat 
overzicht te houden en je bij de nodige 
aanvragen te begeleiden.

Bedank wie voor jouw kind zorgt

Het is fijn om geholpen te worden door de 
mensen rondom je. Een oprecht bedankje doet 
altijd veel deugd.
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Afkortingenlijst

CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding

COS Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen 

FODSZ Federale Overheidsdienst Sociale 
 Zekerheid 

IVT IT  Inkomensvervangende - en   
 integratietegemoetkoming

IJH Integrale Jeugdhulp 

ITP Intersectorale toegangspoort

JOMBA Werking voor Jongeren Met 
 Bijzondere Aandacht 

KVG Katholieke Vereniging Gehandicapten 

MAF Maximumfactuur 

MDT Multidisciplinair Team 

MUG Medische Urgentiegroep 

NRTH Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

OCMW Openbaar Centrum voor Maat- 
 schappelijk Welzijn

PAB Persoonlijk Assistentie Budget

PVS Persistente Vegetatieve Status 
 (comapatiënten) 

RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en  
 invaliditeitsverzekering 

RTH Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 

RVA Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

TOAH Tijdelijk onderwijs aan huis 

VAPH Het Vlaams Agentschap voor 
 Personen met een Handicap 

ZZZ  zorgbudget voor zwaar   
 -zorgbehoevenden 

ZMH  Zorgbudget voor mensen met een  
 handicap     
 (basisondersteuningsbudget) 
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