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Inleiding 

 

In deze handleiding presenteren we een globaal overzicht van het hulp- en 

dienstverleningsaanbod in Vlaanderen. De eerste aanspreekpunten in de zoektocht naar 

hulp en ondersteuning na de diagnose dementie zijn vaak de huisarts, de dienst 

maatschappelijk werk van het ziekenfonds, het OCMW en de sociale dienst van het 

ziekenhuis of het woonzorgcentrum.  

Meer gedetailleerde en geactualiseerde informatie vind je op www.desocialekaart.be en 

www.zorg-en-gezondheid.be/Zorgaanbod/. Er bestaan vaak ook sociale kaarten per 

provincie en/of stad. Zo heeft bijvoorbeeld Mechelen een eigen sociale gids waarvan je 

de meest recente versie kan raadplegen op https://www.mechelen.be/sociale-gids-

mechelen. 

Op 18 juli 2008 keurde de Vlaamse regering het ontwerp van woonzorgdecreet 

principieel goed. Het ontwerp integreert de ontwerpen van het thuiszorgdecreet en het 

ouderenzorgdecreet. De bestaande zorgvormen blijven bestaan, al dan niet onder een 

andere naam, maar er worden ook een aantal nieuwe voorzieningen geïntroduceerd zoals 

dienst voor gastopvanggezinnen, herstelverblijven en woonzorgnetwerken. In het 

woonzorgdecreet staan 12 woonzorgdiensten: 

1. Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

2. Dienst voor logistieke hulp 

3. Dienst voor oppashulp 

4. Diensten thuisverpleging 

5. Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds 

6. Lokaal en regionaal dienstencentrum 

7. Dienst voor gastopvang  

8. Centrum voor herstelverblijf 

9. Dagverzorgingscentrum (incl. nachtopvang)  

10. Centrum voor kortverblijf 

11. Groep van assistentiewoningen  

12. Woonzorgcentrum 

Al deze diensten komen in deze gids aan bod. We maken het onderscheid tussen 

specifieke hulp bij (jong)dementie, algemene hulpvragen, hulp thuis (cf. thuiszorg), hulp 

buitenshuis (cf. ouderenzorg), uitkeringen en tegemoetkomingen en juridische hulp. Elk 

onderdeel wordt in een apart hoofdstuk behandeld.  
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1 Dementie 

 

1.1 Huisarts 

 

Je maakt je zorgen over je partner of familielid, omdat hij of zij bepaalde dingen niet 

meer weet of kan, omdat het gedrag veranderd is ten opzichte van een tijdje geleden, 

omdat je partner of familielid niet meer reageert zoals voorheen, … Bespreek dit ‘niet-

pluis-gevoel’ met je huisarts. De huisarts speelt een belangrijke rol in de detectiefase. 

Hij kan een eerste test uitvoeren, de mini-mental state examination (MMSE). Verder kan 

hij andere oorzaken van de cognitieve problemen uitsluiten en hij kan ook het globaal 

medisch dossier, generische geneesmiddelen, derdebetalingsregeling met je bespreken. 

Hij zal je eventueel doorverwijzen.  

 

1.2 Geheugenkliniek 

 

Een geheugenkliniek biedt diagnostiek, behandeling en advisering aan volwassenen met 

cognitieve stoornissen, gaande van lichte problemen (geheugen, taal, aandacht, gedrag 

en persoonlijkheid) tot gevorderde dementiesyndromen.  

 

De geheugenproblematiek is complex. Daarom is een multidisciplinaire aanpak 

noodzakelijk. Dit wil zeggen dat je terecht komt bij een team waarin iedereen een 

bijzondere expertise heeft in het domein van geheugenproblemen en dementie. Zo’n 

team bestaat uit neurologen, psychiaters, geronto-psychiaters, neuropsychologen en 

ergotherapeuten. Ieder van hen zal je op een andere manier kunnen helpen. Afhankelijk 

van de leeftijd en het aantal onderzoeken wordt de patiënt voor één dag, meerdere 

dagen of ambulant opgenomen in de geheugenkliniek.  

 

Je kunt ook terecht bij neurologen, geriaters en geronto-psychiaters in de verschillende 

ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen. 

 

Een geheugenkliniek die door de overheid erkend is, heeft een overeenkomst met het 

RIZIV gesloten die hun project (zorgtraject) heeft goedgekeurd. Er zijn diverse 

voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Deze staan beschreven in de 

overeenkomst. Via de volgende linken kun je lezen wat het allemaal inhoudt.   

Akkoord en overeenkomst: 

 Overeenkomst met de geheugenklinieken: 

http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/overeenkomst_dementie_gehe

ugenkliniek.pdf 

 Bijlage bij de overeenkomst met de geheugenklinieken: 

http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/overeenkomst_dementie_gehe

ugenkliniek_bijlage1.pdf 

 

Er zijn 12 geheugenklinieken erkend door het RIZIV. Hiervan bevinden er zich 7 in de 

Vlaamse gemeenschap: 
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In Brussel: 

 Cliniques Universitaires Saint-Luc 

 UZ Brussel 

 

In Vlaanderen: 

 ZNA Hoge Beuken (Antwerpen) 

 UZ Leuven (Leuven) 

 Ziekenhuis Oost-Limburg (Genk) 

 AZ Sint-Lucas (Brugge) 

 AZ Sint-Blasius (Dendermonde) 

1.3 Alzheimer Liga Vlaanderen vzw 

 

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw is er in de eerste plaats voor familieleden en 

mantelzorgers die geconfronteerd worden met dementie. De Liga geeft familieleden de 

mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Daarvoor heeft men 

onder meer Familiegroepen (Jong)Dementie opgericht in elke Vlaamse provincie.  

Statutair heeft Alzheimer Liga Vlaanderen tot doel binnen de Vlaamse Gemeenschap: 

1. familiegroepen (jong)dementie op te richten en te begeleiden waarin betrokkenen 

informatie, ervaringen en onderlinge steun over dementie kunnen uitwisselen; 

2. initiatieven of activiteiten te stimuleren, te ondersteunen en/of te organiseren ter 

begeleiding van betrokkenen van personen met dementie; 

3. het publiek bewust te maken van de mogelijkheden en de beperkingen rond 

dementie; 

4. het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen in verband met dementie en in 

verband met begeleiding van mantelzorgers en familieleden van personen met 

dementie.  

 

Meer informatie: http://www.alzheimerliga.be, tel. 014 43 50 60 of 

secretariaat@alzheimerliga.be 

Alzheimer Phone National: 0800 15 225 (gratis luister- & infolijn) 

1.4 Expertisecentra dementie 

 

In Vlaanderen zijn naast het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (EDV), 9 

regionale expertisecentra dementie (ECD) actief.1 We gebruiken onderstaande kaart 

voor het overzicht van de provinciale verdeling.  

 

                                                           
1 http://www.dementie.be/ (01/09/2016) 
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Je kunt een beroep doen op het regionaal expertisecentrum dementie voor informatie- en 

adviesverstrekking in complexe situaties en/of na doorverwijzing door hulpverleners. Het 

regionaal expertisecentrum dementie stelt geen diagnoses. 

 

De contactgegevens van de verschillende regionale expertisecentra kan je terug vinden 

op http://www.dementie.be. Je kunt de contactgegevens van een bepaald regionaal 

expertisecentrum bekijken door het volgende in te geven: bijv. 

http://www.dementie.be/sophia/contact/. Je kunt bellen, mailen of een persoonlijke 

afspraak maken voor een gesprek op het centrum. Bel naar 070 224 777 met vermelding 

van je regio of mail naar info@dementie.be.2 

1.5 Praatcafé dementie  

 

Praatcafés worden georganiseerd door verschillende partners betrokken op de 

dementieproblematiek. Het is een bijeenkomst voor personen met dementie en hun 

mantelzorgers. Professionele zorgverleners zijn meestal ook welkom. 

 

Onder leiding van een gespreksleider en met behulp van andere gastdeskundigen krijgen 

zij informatie rond aspecten van dementie. Telkens staat een ander onderwerp centraal. 

 

Meer informatie over de locatie (per provincie), data en onderwerpen van de praatcafés 

dementie vind je op http://www.dementie.be/. 

 

Wat is het verschil met Familiegroepen (Jong)Dementie? 

 

Familiegroepen (Jong)Dementie worden georganiseerd door Alzheimer Liga Vlaanderen 

vzw. Ze zijn enkel gericht naar familieleden en mantelzorgers van personen met 

(jong)dementie. Hierdoor zijn ze kleinschaliger dan praatcafés. Lotgenotencontact staat 

centraal. Praatcafés lokken meestal veel volk. Dit is goed, maar mogelijks kan de 

mantelzorger zijn verhaal minder snel kwijt. Enerzijds omdat de tijd hiervoor beperkt kan 

zijn, anderzijds omdat de grootte van de groep kan afschrikken. 

 

                                                           
2 Bron: http://www.omgaanmetdementie.be/ (21/09/2016) 
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Mutualiteiten kunnen ook informatie- en gespreksgroepen organiseren voor familieleden 

en mantelzorgers van personen met dementie. Gedurende enkele samenkomsten kun je 

ervaringen uitwisselen met andere deelnemers en krijg je een ruimere kennis over 

allerlei aspecten van dementie om je eigen draagkracht te vergroten. Contacteer je eigen 

mutualiteit voor het eventuele aanbod. 

 

1.6 Psycho-educatiepakket ‘Dementie en nU’ 

 

Om de zorg voor de persoon met dementie vol te houden, kan het psycho-

educatiepakket ‘Dementie en nU’ helpen. Dit pakket werd op initiatief van het 

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw ontwikkeld, 

en richt zich op wie thuis of daarbuiten voor iemand met dementie zorgt. In de 

bijeenkomsten van ‘Dementie en nU’ worden inzichten, kennis en vaardigheden 

meegegeven en is er ruimte voor reflectie met lotgenoten over de behandelende 

onderwerpen. Thema’s die aan bod komen in die bijeenkomsten zijn: invoelen in de 

beleving van mensen met dementie, omgaan met zorg, met gedrag, met financiën, met 

veiligheid, hoe omgaan en communiceren met familie en omgeving en hoe 

communiceren met de persoon met dementie. Verder wordt ingegaan op gevoelens en 

gedachten bij de mantelzorger, het in balans brengen van draagkracht en draaglast en 

het thema coping en zingeving.  

Via allerlei organisaties zoals de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, 

lokale dienstencentra en geheugenklinieken wordt het pakket aangeboden als een reeks 

van tien bijeenkomsten. De werkwijze is uniek omwille van zijn wetenschappelijke 

evidentie en omdat het om het eerste geïntegreerde pakket gaat voor Vlaanderen. Voor 

meer informatie kun je terecht op de website: www.dementieennu.info.  

1.7 Vereniging voor gebruikers en mantelzorgers 

 

Verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers hebben twee opdrachten: 

 Ze geven advies en informatie aan gebruikers en mantelzorgers. Die informatie is 

aanvullend bij de informatie die andere zorgverleners, bijvoorbeeld lokale 

dienstencentra, al bieden. 

 Ze komen ook op voor de belangen van de gebruikers en mantelzorgers. 

 

De verenigingen brengen daarvoor gebruikers en mantelzorgers regelmatig samen om te 

overleggen. Daarnaast organiseren ze zelf initiatieven waarbij gebruikers en 

mantelzorgers die in soortgelijke situaties zitten, elkaar ontmoeten. De verenigingen 

kunnen ook deelnemen aan dergelijke initiatieven die andere actoren organiseren. 

 

Elke vereniging brengt ook een informatieblad uit. Hun leden lezen daarin relevante 

informatie voor gebruikers en mantelzorgers. Gebruikers en mantelzorgers kunnen gratis 

lid worden van een vereniging voor gebruikers en mantelzorgers. De overheid verwacht 

van de verenigingen dat ze alle mogelijke probleemsituaties inventariseren waarmee 

gebruikers en mantelzorgers te maken krijgen. Zij moeten de knelpunten, die daarbij 

naar boven komen, signaleren aan de overheid. 

http://www.alzheimerliga.be/
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Er zijn in Vlaanderen en Brussel 6 verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers. 

Deze 6 verenigingen zijn erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Hier 

vind je de link naar de adressen en contactgegevens van 6 erkende verenigingen van 

gebruikers en mantelzorgers: 

Steunpunt Mantelzorg  

www.steunpuntmantelzorg.be  

Liever Thuis LM  

www.lieverthuislm.be  

Samana 

www.samana.be  

Ons Zorgnetwerk  

www.onszorgnetwerk.be 

OKRA-ZORGRECHT van OKRA, trefpunt 55+  

www.okra.be  

S-Plus Mantelzorg  

www.s-plusvzw.be/Mantelzorg  

1.8 Transitieplan  

In 2014 lanceerde minister Vandeurzen het ‘Transitieplan – Dementiekundige 

basiszorg in het natuurlijke thuismilieu’. Dat plan vertrekt vanuit de gedachte dat 

we bij de verschuiving van acute naar chronische zorg, zelfredzaamheid en zelfzorg 

moeten aanmoedigen en vertrekken vanuit de noden van de patiënt en zijn omgeving.  

Het ‘contactpunt dementie’ (via het nummer 078 05 08 19 of 

contactpuntdementie@dmwvlaanderen.be) is één van de actiepunten uit het 

Transitieplan. Het contactpunt dementie is een hulplijn voor huisartsen, specialisten, 

apothekers, verpleegkundigen, zorgkundigen, sociale diensten, politieagenten, … Via het 

contactpunt wordt een brug geslagen tussen de persoon met dementie en alle mogelijke 

hulpverleners die kunnen helpen in het dementieproces.  

Professionele zorg- en hulpverleners staan zeer dicht bij patiënten/cliënten en hun 

mantelzorgers. Zij merken dan ook vaak als eerste de signalen wanneer de zorg voor de 

mantelzorger te zwaar wordt en er nood is aan meer of andere begeleiding. Via het 078-

nummer kunnen ze dit melden. Het contactpunt kan ook via mail gecontacteerd worden 

en is 24 uur op 24 uur bereikbaar. 

Wanneer een zorg- of hulpverlener een situatie gemeld heeft, wordt binnen de 5 dagen 

contact opgenomen om een gratis huisbezoek, door een dementiekundige 

maatschappelijk werker verbonden aan het ziekenfonds, aan te bieden. Tijdens het 

bezoek wordt nagegaan hoe de persoon met dementie en zijn mantelzorger zo goed als 

mogelijk ondersteund kunnen worden. Dat kan gaan over gespecialiseerde (thuis)zorg of 

opvang, administratieve ondersteuning, psychosociale ondersteuning (omgaan met 

zorgstress, relatiestress, anticiperend rouwen…) en instaan voor langdurige begeleiding 

indien nodig. 

 

Naast de opstart van het contactpunt dementie, hebben onder meer alle diensten 

maatschappelijk werk van de ziekenfondsen zich in het kader van het transitieplan bereid 

verklaard om hun maatschappelijk werkers op te leiden tot dementiekundige 

hulpverleners. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen zorgde voor de 

opleidingspakketten en via het principe van ‘train the trainer’ wordt de opleiding 

momenteel uitgerold over heel Vlaanderen. De Vlaamse overheid heeft in 2015 de eerste 

attesten uitgereikt voor de dementiekundige maatschappelijke werkers. Het is de ambitie 

om elke maatschappelijk werker dementiekundig te maken.  

http://www.alzheimerliga.be/
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2 Jongdementie: specifieke aanspreekpunten 

 

Personen waarbij de diagnose voor de leeftijd van 65 jaar werd vastgesteld, kunnen 

beroep doen op een specifiek zorgaanbod voor jongdementie.  

 

Voor deze doelgroep zijn er volgende initiatieven gekend in Vlaanderen: 

 Zorg aan huis 

 Zorg buitenshuis: centra voor dagverzorging en centra voor kortverblijf 

 Zorg buitenshuis: residentiële zorg in woonzorgcentra 

 Buddywerking jongdementie (= ondersteuning via vrijwilligers)  

 

 

De meest actuele contactgegevens van Vlaamse 

opvangmogelijkheden (zorg aan huis, zorg buitenshuis en 

algemene ondersteuning) kun je vinden op: 

http://www.jongdementie.info/2014-05-08-14-26-40/aanbod 

 

    

 

Vanaf april 2017 heeft de Alzheimer Liga Vlaanderen een nieuwe campagne gelanceerd: 

‘Ikbenernog’. Een campagne die mensen met jongdementie zelf aan het woord laat. 

‘Ikbenernog’ bestaat uit twee delen: een radio-docu (radiospots) en een 

website www.ikbenernog.be die voor iedereen toegankelijk is.  

Het nieuwe platform werd ontwikkeld in samenwerking met het regionaal 

expertisecentrum dementie Paradox en met DDB Brussels als agency. Via het platform 

kunnen mensen met dementie herinneringen voor later achterlaten. Zo kunnen ze zelf 

kleine boodschappen sturen naar hun geliefden om later te beluisteren. Het is een manier 

om met jongdementie om te gaan. Maar ook om een sterk signaal te geven: mensen met 

jongdementie weten veelal waar ze aan toe zijn, maar dat betekent niet dat zij het 

sowieso willen opgeven.    

 

 

 

http://www.alzheimerliga.be/
mailto:secretariaat@alzheimerliga.be
http://www.jongdementie.info/
http://www.omgaanmetdementie.be/
http://www.jongdementie.info/2014-05-08-14-26-40/aanbod
http://www.ikbenernog.be/
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3 Algemene hulpvragen 

 

3.1 Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds 

 

Familieleden, vrienden of de mantelzorger van een persoon met dementie kunnen 

rechtstreeks contact opnemen met de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds 

waarbij ze zijn aangesloten.  

De dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds biedt hulp- en dienstverlening aan 

gebruikers en hun mantelzorgers. Je kunt er terecht met vragen of problemen in verband 

met: zorgverzekering, kinderbijslag, pensioenen, je sociale of financiële situatie, ziekte- 

en invaliditeitsverzekering, administratieve aangelegenheden, inschrijvingen bij het 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), thuiszorg, enz. 

Je kunt de medewerkers telefonisch contacteren of naar een zitdag van het ziekenfonds 

gaan. De medewerkers kunnen ook op huisbezoek komen bij jou. 

De dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds maakt deel uit van een ziekenfonds. 

Ze richten zich dan ook vooral naar de eigen leden. Deze dienst richt zich specifiek 

naar personen die door ziekte, handicap, leeftijd of vanuit sociale kwetsbaarheid tijdelijk 

of blijvend problemen ondervinden.  

Je vindt de contactgegevens van de ziekenfondsen op de nieuwe website van het Riziv.  

Hieronder vind je de link naar de adressen en contactgegevens van de erkende diensten 

maatschappelijk werk van het ziekenfonds (DMW) in het Vlaamse en het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest, gerangschikt per provincie, en meest recente update: adressen 

van erkende diensten maatschappelijk werk per provincie. 

3.2 Centra voor algemeen welzijnswerk (CAW)  

 

Bij deze dienst kun je terecht voor informatie en advies over financiële 

tegemoetkomingen, juridische aangelegenheden, administratieve bijstand, 

mogelijkheden in de thuiszorg, psychosociale ondersteuning, …  

 

Website voor adressen en meer informatie: http://www.caw.be/. 

3.3 Centrum voor Geestelijke Gezondheid (CGG)  

 

Een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) biedt hulpverlening aan mensen 

met psychische problemen. In een CGG zijn er daarvoor meestal aparte teams voor 

volwassenen en voor kinderen en jongeren. Elk team bestaat uit 1 of meerdere 

psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers.  

 

Een CGG biedt twee soorten hulpverlening:  

http://www.alzheimerliga.be/
mailto:secretariaat@alzheimerliga.be
http://www.jongdementie.info/
http://www.omgaanmetdementie.be/
http://www.riziv.fgov.be/nl/Paginas/default.aspx
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/thuiszorg/diensten-maatschappelijk-werk-van-het-ziekenfonds/adressen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/thuiszorg/diensten-maatschappelijk-werk-van-het-ziekenfonds/adressen
http://www.caw.be/
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Nieuws/Uniforme-tarieven-voor-centra-geestelijke-gezondheidszorg/#h-122
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 medisch-psychiatrische: een psychiater stelt een diagnose en schrijft (indien 

aangewezen) medicatie voor.  

 psychotherapeutische: psychologen of andere gekwalificeerde medewerkers gaan 

een reeks gesprekken aan met de cliënt. De cliënt kan zo een aantal emoties of 

ervaringen beter verwerken.  

 

De hulpverlening in een CGG gebeurt tijdens consultaties. Er is dus geen opname of 

verblijf.  

 

Je gaat normaal gezien pas naar een CGG als je ernaar wordt doorverwezen door 

bijvoorbeeld je huisarts of een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Een CGG is 

immers niet bedoeld voor iedereen: ze richten zich tot mensen met een ernstig psychisch 

probleem of een probleem dat het risico in zich draagt om chronisch te worden. 

Daarnaast biedt een CGG ook begeleiding aan chronische psychiatrische patiënten, 

waarvoor een volledig herstel niet meer mogelijk is.  

 

Dit zijn in Vlaanderen de centra voor geestelijke gezondheidszorg erkend door het Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid.3  

 

3.4 Tele-onthaal 

 

Tele-Onthaal is 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar op het telefoonnummer 106.  

 

Via de website (www.tele-onthaal.be) kun je elke avond en woensdagnamiddag vanaf 15 

uur chatten met Tele-Onthaal. Via e-mail kunnen ze geen gesprekken voeren. Bij Tele-

Onthaal kun je terecht met al je vragen en problemen. Je hoeft je niet bekend te maken. 

Niemand komt te weten dat je een gesprek had. 

 

                                                           
3 Bron: https://www.zorg-en-gezondheid.be/uniforme-tarieven-toepassen-als-centrum-geestelijke-
gezondheidszorg (01/09/2016) 
 

http://www.alzheimerliga.be/
mailto:secretariaat@alzheimerliga.be
http://www.jongdementie.info/
http://www.omgaanmetdementie.be/
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Nieuws/Uniforme-tarieven-voor-centra-geestelijke-gezondheidszorg/#h-123
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/geestelijke-gezondheidszorg/centra-geestelijke-gezondheidszorg/adressen
http://www.tele-onthaal.be/nl/bellen/
http://www.tele-onthaal.be/
http://www.tele-onthaal.be/nl/chatten/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/uniforme-tarieven-toepassen-als-centrum-geestelijke-gezondheidszorg
https://www.zorg-en-gezondheid.be/uniforme-tarieven-toepassen-als-centrum-geestelijke-gezondheidszorg
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4 Hulp thuis 

 

Thuiszorg vormt een aanvulling op de hulp van mantelzorgers. De doelstelling van 

die hulp- en dienstverlening is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, 

en daar verzorgd kunnen worden. Thuiszorg wil er ook voor zorgen dat mensen (sneller) 

naar huis kunnen terugkeren, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, om daar 

verdere hulp te krijgen. Thuiszorg is er voor iedereen: jong of oud, gezinnen met 

kinderen of alleenstaande ouderen, ...  

 

Er is in Vlaanderen een ruim en divers aanbod aan voorzieningen die verschillende 

vormen van verzorging en hulp bij de mensen thuis aanbieden. Dat gaat van hulp bij het 

huishouden tot lichaamsverzorging en verpleegkundige zorg. Om het telefoonnummer of 

adres te bekomen van een thuiszorgdienst, kun je je bijvoorbeeld richten tot de sociale 

dienst van het ziekenfonds of tot het OCMW. Wij bieden hier een overzicht dat ook is 

terug te vinden op de website van het Vlaams agentschap zorg en gezondheid: 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/Zorgaanbod/. 

4.1 Gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

Een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg stuurt iemand bij je thuis langs voor 

persoonsverzorging (wassen, aankleden, verzorging, enz.); hulp in het huishouden 

(koken, wassen en strijken, enz.); psychosociale en pedagogische ondersteuning; en in 

beperkte mate ook hulp bij het schoonmaken van uw huis. Voor gezinszorg zal de dienst 

een verzorgend personeelslid sturen.  

Aanvullende thuiszorg houdt in: de schoonmaak van je huis. Bij sommige diensten 

kun je ook oppashulp krijgen (gezelschap, toezicht bij afwezigheid of ter 

ondersteuning van de mantelzorg). Er zijn ook diensten die je kunnen helpen bij het 

uitvoeren van karweitjes (kleine reparaties, schilderen of behangen, enz.). 

Sommige initiatiefnemers van een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

hebben ook een erkenning voor een of meer dagverzorgingscentra. Die 

dagverzorgingscentra worden vaak aangeduid met de term CADO, wat de afkorting is 

voor Collectieve Autonome DagOpvang. Alleen wie al gezinszorg of aanvullende thuiszorg 

krijgt van een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, kan terecht in 

een CADO. Een CADO is vergelijkbaar met een ander dagverzorgingscentrum, maar de 

persoonsverzorging, de huishoudelijke hulp en de psychosociale ondersteuning worden er 

verricht door verzorgende personeelsleden van de dienst voor gezinszorg en aanvullende 

thuiszorg. Een CADO is ook alleen maar open op weekdagen tussen 7 uur en 20 uur (niet 

op feestdagen), en de gebruiker betaalt er geen dagprijs zoals in andere 

dagverzorgingscentra, maar een prijs per uur.  

Iedereen die in zijn thuissituatie, vanuit een bepaalde zorgbehoefte, nood heeft aan hulp, 

kan zich richten tot een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Enkele 

voorbeelden:  

Vraag je hulp aan zo’n dienst, dan zal een medewerker (een begeleidend personeelslid) 

bij je thuis langskomen voor een sociaal onderzoek. Tijdens zo’n onderzoek zal de 

http://www.alzheimerliga.be/
mailto:secretariaat@alzheimerliga.be
http://www.jongdementie.info/
http://www.omgaanmetdementie.be/
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Zorgaanbod/
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medewerker samen met jou volgende zaken overlopen: je zorgbehoefte; je familiale en 

sociale situatie; je woonsituatie (type woning, aanwezigheid sanitaire voorzieningen, 

huisdieren, enz.); de hulp die je al ontvangt van een mantelzorger of een professionele 

hulpverlener.  

Op basis van dat onderzoek bepaalt de medewerker van de dienst dan welke hulp en 

hoeveel hulp je juist nodig hebt. Het onderzoek wordt elk jaar herhaald, zodat de 

hulpverlening mee evolueert naarmate je meer of minder hulp nodig hebt. 

Je betaalt een gebruikersbijdrage per uur gezinszorg. Alle diensten zijn verplicht om voor 

de bepaling van die bijdrage hetzelfde berekeningssysteem toe te passen. Ook voor 

aanvullende thuiszorg betaal je een gebruikersbijdrage per uur. Hier is echter geen 

algemeen geldend berekeningssysteem: elke dienst bepaalt zelf hoe hij de bijdrage 

berekent, maar moet daarbij wel rekening houden met het inkomen en de 

gezinssamenstelling van de gebruiker. 

De diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg zijn erkend door het Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid. Er zijn zowel openbare als private diensten. Je vindt 

hier per dienst de website en het adres met de contactgegevens van de diensten voor 

gezinszorg en aanvullende thuiszorg. 

4.2 Logistieke hulp 

Een dienst voor logistieke hulp stuurt iemand bij je thuis langs om je te helpen bij het 

schoonmaken van je huis (poetsen, stof afnemen en stofzuigen, enz.). Sommige diensten 

bieden ook hulp bij karweitjes in en rond het huis (kleine reparaties, schilderen of 

behangen, enz.). 

Iedereen die in zijn thuissituatie, vanuit een bepaalde zorgbehoefte, nood heeft aan 

schoonmaak- of karweihulp, kan zich richten tot een dienst voor logistieke hulp.  

Vraag je hulp aan zo’n dienst, dan zal een medewerker (een begeleidend personeelslid) 

bij je thuis langskomen voor een sociaal onderzoek. Tijdens zo’n onderzoek zal de 

medewerker samen met je dezelfde zaken overlopen zoals hierboven omschreven voor 

de gezinszorg en aanvullende thuiszorg.  

Je betaalt voor logistieke hulp een gebruikersbijdrage per uur. Er is echter geen 

algemeen geldend berekeningssysteem: elke dienst bepaalt zelf hoe hij de bijdrage 

berekent, maar moet daarbij wel rekening houden met het inkomen en de 

gezinssamenstelling van de gebruiker. 

De diensten voor logistieke hulp zijn erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en 

Gezondheid. Je vindt hier per dienst de website en het adres met de contactgegevens 

van de diensten voor logistieke hulp. 

http://www.alzheimerliga.be/
mailto:secretariaat@alzheimerliga.be
http://www.jongdementie.info/
http://www.omgaanmetdementie.be/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/thuiszorg/diensten-voor-gezinszorg-en-aanvullende-thuiszorg/adressen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/thuiszorg/diensten-voor-gezinszorg-en-aanvullende-thuiszorg/adressen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/thuiszorg/diensten-voor-logistieke-hulp/adressen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/thuiszorg/diensten-voor-logistieke-hulp/adressen
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4.3 Oppashulp 

 

Een dienst voor oppashulp organiseert oppashulp door vrijwilligers overdag of ‘s nachts. 

Je kunt bij zo’n dienst terecht als je wilt dat een vrijwilliger bij je thuis komt om je 

gezelschap te bieden, of toezicht op je te houden bij afwezigheid of ter ondersteuning 

van de mantelzorg.  

 

Oppashulp richt zich tot een heel heterogeen publiek en is op dat vlak niet aan 

beperkingen gebonden. Een dienst voor oppashulp kan binnen zijn eigen werking wel 

heel specifieke doelgroepen afbakenen, zoals chronisch zieke mensen of personen met 

een handicap.  

 

Je betaalt alleen een onkostenvergoeding aan de dienst voor oppashulp. Aan de 

vrijwilliger zelf hoef je niets te betalen. Een dienst voor oppashulp mag in 2018 

maximaal 2,82 euro per uur oppashulp als onkostenvergoeding vragen aan jou.  

 

De dienst coördineert de vraag en het aanbod: als je oppashulp wilt, ga je dus naar zo’n 

dienst, en die zorgt er dan voor dat er een vrijwilliger bij je thuis komt. 

 

Hieronder vind je de link naar de adressen en contactgegevens van de erkende diensten 

voor oppashulp in het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, gegroepeerd 

per provincie, en meest recente update: adressen van erkende diensten voor oppashulp 

per provincie.  

4.4 Nachtzorg, nachtoppas en nachthotel 

 

Nachtzorg is een pluralistisch initiatief. Het is opgestart in Antwerpen, en ondertussen 

werkzaam in heel de provincie Antwerpen, de arrondissementen Leuven, Halle-Vilvoorde, 

Tervuren en Brussels Hoofdstedelijk gewest. 

De medewerkers van nachtzorg nemen een aantal nachten per week de zorg van je over. 

Ook op zaterdag, zondag of een feestdag. Afhankelijk van de thuissituatie en 

mogelijkheden van de zorgbehoevende en mantelzorgers biedt nachtzorg: 

 Nachtzorg: thuis tijdens de nacht met verzorgenden of hulpverlening tijdens de 

nacht met oproepbare verpleegkundigen 

 Nachtoppas: thuis tijdens de nacht met opgeleide vrijwilligers 

 Nachthotel: tijdelijke nachtzorg in een residentiële of palliatieve voorziening 

 Ondersteuning door Palliatieve Hulpverlening Antwerpen 

 Combinatie van bovenstaande hulpverlening 

Meer informatie: http://www.nachtzorg.be. 

In West-Vlaanderen kan men beroep doen op Familiezorg West-Vlaanderen voor 

nachtzorg: http://www.familiezorg-wvl.be/nieuwsitem.aspx?id=200. 

http://www.alzheimerliga.be/
mailto:secretariaat@alzheimerliga.be
http://www.jongdementie.info/
http://www.omgaanmetdementie.be/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-van-diensten-voor-oppashulp
https://www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-van-diensten-voor-oppashulp
http://www.nachtzorg.be/
http://www.familiezorg-wvl.be/nieuwsitem.aspx?id=200
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4.5 Thuisverpleging  

Een dienst voor thuisverpleging staat in voor de kwaliteit, samenwerking en continuïteit 

van thuisverplegers. Een dienst groepeert een aantal thuisverpleegkundigen, die ofwel 

als werknemer voor de dienst zelf werken, ofwel als zelfstandige met de dienst 

samenwerken. Zo werken die verpleegkundigen beter met elkaar samen en kunnen ze 

elkaar helpen of afwisselen waar nodig. Thuisverpleging gebeurt door verpleegkundigen. 

Een verpleegkundige kan medicijnen of inspuitingen toedienen, wonden verzorgen, 

palliatieve zorgen verlenen enz. Naast verpleegkundige zorg hebben de verpleegkundigen 

ook aandacht voor gezins- en sociale omstandigheden. Ze helpen de mensen thuis ook 

met preventie, gezondheidsvoorlichting en -opvoeding. 

Thuisverpleging is gericht op personen die verpleging nodig hebben, bijvoorbeeld nadat 

ze uit het ziekenhuis ontslagen zijn of herstellen van een ongeluk of aandoening. Door de 

verpleging aan huis te bieden, kan de thuisverpleging ervoor zorgen dat een persoon 

sneller het ziekenhuis kan verlaten of niet telkens naar zijn huisarts of andere 

zorgverlener moet stappen. Thuisverpleegkundigen komen op voorschrift van de dokter 

langs om verpleegkundige zorgen toe te dienen. Naar gelang de graad van 

zorgbehoevendheid wordt bepaald hoe vaak de verpleegkundige langskomt.4 

Thuisverpleging wordt gefinancierd door de ziekteverzekering (de ziekenfondsen) volgens 

een forfait dat varieert naargelang de ernst van de zorgbehoevendheid van de cliënt. 

Normaal gezien dekt dit forfait alle verpleegkundige zorgen. Deze zijn in principe gratis, 

maar toch wordt aan de patiënt een extra bijdrage gevraagd voor bepaalde 

onafhankelijke verpleegdiensten. 

Je vindt hier alleen de erkende diensten, en dus niet het volledige aanbod van (eventueel 

zelfstandige) verpleegkundigen. 

Hieronder vind je de link naar de adressen en contactgegevens van de erkende diensten 

voor thuisverpleging in het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, 

gegroepeerd per provincie, en meest recente update: adressen van erkende diensten 

voor thuisverpleging per provincie.  

4.6 Alternatieve dagopvang: Baluchon Alzheimer 

 

Een ‘baluchonneuse’ vervangt dag en nacht de mantelzorger aan huis gedurende een 

periode van 3 tot 14 dagen. De eerste dag is een overgangsdag die de baluchonneuse 

samen doorbrengt met de mantelzorger en de persoon met dementie. Deze dag is 

essentieel. De daaropvolgende dagen, verlaat de mantelzorger het huis en de 

baluchonneuse blijft alleen samen met de hulpbehoevende persoon. De ondersteuning is 

volledig. 

 

De reeds bestaande thuiszorgdiensten blijven gewoon doorlopen gedurende de duur van 

de baluchonnage om een continuïteit van de zorgen te verzekeren en de patiënt niet nog 

meer te ontwrichten. 

                                                           
4 Bron: http://www.omgaanmetdementie.be/ (01/09/2016) 
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De baluchonneuse kan naderhand contact opnemen met de familie, raad geven en zo een 

hulpbron voor de families worden. 

 

De aanvraag moet gebeuren via het kantoor van Baluchon Alzheimer (nooit via de 

baluchonneuses). Eén enkel oproepnummer: 02 673 75 00. 

 

Via het eerste telefonisch contact kun je je situatie en je noden meedelen. De 

coördinatrice van Baluchon kan dan al je aanvraag analyseren en je laten weten of je 

aanvraag aanvaard kan worden (diagnose Alzheimer, aangevraagde periode, omgeving, 

…)  

 

Na het eerste contact sturen ze je (per mail of per post) een reeks documenten (onder 

andere een inschrijvingsfiche, een lijst met moeilijke situatie, de gegevensverzameling 

over je naaste, een lijst met telefoonnummers in geval van nood.  

 

Van zodra ze je documenten ontvangen hebben, doen ze het nodige om je een 

baluchonneuse toe te kennen. De aangeduide baluchonneuse zal enkele dagen voor de 

baluchonnage telefonisch contact met je nemen, om alle praktische aspecten van de 

baluchonnage af te spreken. 

 

Indien nodig, in functie van de vraag van de familie, bij een specifieke situatie, of 

volgens het oordeel van de coördinatrice, kan de baluchonneuse een pre-baluchonnage 

bezoek brengen voor een eerste contact te leggen. Deze dag wordt eveneens in rekening 

gebracht (één bijkomende baluchonnage dag plus de vervoersonkosten van de 

baluchonneuse) als een bijkomende kost. 

Er wordt per dag een deelname van 65 euro aan de families gevraagd (forfait voor 24 

uren). Elke begonnen dag wordt in rekening gebracht. Gelieve er rekening mee te 

houden dat sommige ziekenfondsen een tussenkomst voorzien: neem daarom steeds 

contact op met je ziekenfonds!  

Meer informatie: https://baluchon-alzheimer.be/nl-be/accueil-nl-test/ 

4.7 Ergowoonadvies 

 

Ergotherapeuten (verbonden aan de mutualiteit voor personen jonger dan 65 jaar en 

verbonden aan het lokaal dienstencentrum voor personen ouder dan 65 jaar) geven 

gratis en vrijblijvend woonadvies over kleine en/of grote aanpassingen aan huis. 

 Woonaanpassingen: plannen maken voor aanpassingen in huis 

 Per gemeente: woonambtenaar: kennis over premies 

4.8 Hulpmiddelen 

Ziekenfondsen, thuiszorgwinkels en erkende uitleendiensten kunnen (medisch) materiaal 

uitlenen dat nodig is om de persoon met (jong)dementie thuis te kunnen blijven 

verzorgen (o.a. incontinentieluiers, personenalarmsystemen …). Als mantelzorger is het 

raadzaam om al in een vroegtijdig stadium op de hoogte te zijn van alle mogelijke 

http://www.alzheimerliga.be/
mailto:secretariaat@alzheimerliga.be
http://www.jongdementie.info/
http://www.omgaanmetdementie.be/
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http://www.baluchon-alzheimer.be/nl/dienstverlening/kost-van-een-baluchonnage.htm
https://baluchon-alzheimer.be/nl-be/accueil-nl-test/
http://www.moderne-dementiezorg.nl/upl/Notitie%20Woningaanpassingen%20bij%20dementie,%20definitief.pdf
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hulpmiddelen die de latere zorg mogelijk kunnen vergemakkelijken. Contacteer je 

regionaal kantoor van je eigen mutualiteit voor het eventuele aanbod. 

De hulpmiddelenkoffer die werd samengesteld door het regionaal Expertisecentrum 

Dementie Contact bevat tal van hulpmiddelen die een meerwaarde kunnen betekenen 

voor personen met dementie en hun omgeving. In de koffer werden enkel dementie-

specifieke hulpmiddelen opgenomen. Meer informatie via: 

http://www.dementie.be/ecdcontact/wp-content/uploads/sites/13/2018/01/brochure-

hulpmiddelenkoffer-Contact.pdf.  

Een student van de Thomas More hogeschool ontwikkelde als stageopdracht voor het 

lokaal bestuur een gids met een overzicht van allerlei hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen 

zorgen voor extra veiligheid en laten toe dat iemand met dementie of 

geheugenproblemen langer zelfstandig kan blijven wonen. Je krijgt ook heel wat tips 

en weetjes over dementie en geheugenproblemen. 

De hulpmiddelen zijn onderverdeeld in verschillende kamers. Elke kamer heeft een eigen 

kleur. Je vindt ook ontspanningsmogelijkheden voor personen met dementie of 

geheugenproblemen onder het luikje ontspanning. Tot slot staan er nog enkele nuttige 

apps opgesomd. 

 Waar kan je deze gids vinden? 

 Te ontlenen via de bib in Olen 

 Inkijkexemplaren in het sociaal huis en het lokaal dienstencentrum Komie Geire 

 Te downloaden onderaan op de pagina: 

http://www.olen.be/product/863/hulpmiddelengids-zelfstandig-wonen.  

Vaak komen er vragen naar track en trace systemen. Dat zijn systemen waarbij je de 

persoon met dementie kan ‘volgen’. Het helpt bij dwaalgedrag. 

Diverse alarmmaatregelen: http://www.vahlkamp.nl/  

We sommen er hier enkele op: 

 Kruidvat Spotter: Een Spotter is een klein toestel met GPS-zender dat getraceerd 

en gelokaliseerd kan worden. Wanneer iemand de spotter draagt of de zender bij 

zich heeft, kan hij of zij via het internet gelokaliseerd worden. De spotter heeft 

een SOS-alarm in geval van nood. Om de spotter te gebruiken dient de simkaart 

in het toestel geactiveerd te worden. Hiervoor betaalt de gebruiker een 

maandelijkse abonnementskost. Indicatieve kostprijs bij Kruidvat: 70 euro.  

Deze spotter is te bestellen via de link: https://www.kruidvat.be/nl/spotter. 
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 De GPS ‘SmartSoles’ of GPS inlegzolen zijn inlegzolen die zijn uitgerust met gps 

tracker (een simkaart). De inlegzolen passen gemakkelijk in de meeste schoenen 

en bestaan in verschillende maten. Met dit systeem kan via een computer of 

smartphone snel worden nagegaan waar iemand zich bevindt (zowel voor Android 

als voor Iphone). Ook is het mogelijk om een gebied af te bakenen, wanneer de 

persoon met de inlegzolen dit gebied verlaat, kan er een boodschap gestuurd 

worden naar een mobiele telefoon: https://mantelzorgelijk.nl/inlegzool-met-gps-

oplossing-tegen-dwalen-dementie/. Kostprijs: € 299 + € 24,95/maand 

(abonnement).  

 

 

 GPS tracker in riem: www.zorgriem.nl. Dit systeem kost 179 euro en het eerste 

jaar is de software gratis. Daarna kost het 9.95 euro per maand. Je kan de 

persoon met dementie dan volgen op je laptop of op je smartphone (van de 

mantelzorger of de kinderen). Daarnaast kan je een ‘straal’ instellen, zodat er een 

alarm afgaat als de persoon met dementie zich buiten die straal begeeft. --> We 

kregen al positieve reacties over dit systeem. 

 GPS in telefoon: http://www.innovatiekringdementie.nl/Ar ... m-Tom.aspx 

 GPS in horloge: http://www.innovatiekringdementie.nl/Ar ... steem.aspx en 

http://www.locare.nl/keruve/ en www.zembro.be (ook met alarm-oproep) 

Hulpvraag: Bestaan er speciale agenda's voor personen met dementie? In 

gespecialiseerde boeken- en papierwinkels zijn heel veel type agenda's beschikbaar. Dat 

gaat van agenda's met enkele dagen per pagina (meestal een dunner model) tot 

agenda's met één dag per blad. Het klopt dat nogal wat agenda's veel extra pagina's 

bevatten met randinformatie. Een mogelijkheid zou zijn om deze te verwijderen om zo de 

agenda overzichtelijker te maken.  

 

Een andere optie is om via de computer zelf een kalender aan te maken, eventueel per 

maand, en deze dan in te laten binden (zie deze link voor een voorbeeld: 

http://www.kalender-365.be/kalender/2016/januari.html. Op deze site kun je blanco 

kalendersjablonen gratis downloaden).  

 

Er bestaan ook een paar specifieke kalenders voor personen met dementie. Je vindt 

voorbeelden op deze website: http://www.winkelmetzorg.nl/c-1376007/alzheimer-

dementie-hulpmiddelen-dag kalender-en-agenda-s-alzheimer-dementie-geheugen/.  
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5 Hulp buitenshuis 

5.1 Lokaal en regionaal dienstencentrum  

Lokale dienstencentra bieden onder andere informatieve, recreatieve en vormende 

activiteiten aan. Je kunt er bijvoorbeeld terecht met vragen over thuiszorg, er vinden 

informatiemomenten plaats, je kunt er meedoen aan allerlei hobbyactiviteiten zoals 

yoga- of knutselsessies, je kunt er lessen volgen om bijvoorbeeld met de computer te 

leren werken of een taal te leren enz.  

Die activiteiten zijn specifiek bedoeld om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van 

de deelnemers te versterken. Ze gebeuren in onderlinge afstemming of 

samenwerking met de lokale verenigingen en organisaties die gelijksoortige activiteiten 

aanbieden. De lokale dienstencentra bieden ook hulp bij activiteiten uit het dagelijkse 

leven. Je kunt er bijvoorbeeld naar de kapper gaan, hulp krijgen bij het wassen, 

voetverzorging krijgen en andere hygiënische zorgen, je kunt er warm eten, hulp krijgen 

bij het boodschappen doen, buurthulp en vervoer krijgen, … Het centrum helpt je zo om 

zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.  

Door de lokale opdracht en het laagdrempelige karakter van de activiteiten zijn de lokale 

dienstencentra een ideale partner in de strijd tegen de mogelijke vereenzaming van 

ouderen in de buurt. Elk centrum is daarom minstens 32 uur per week voor iedereen 

toegankelijk. Bovendien werkt het centrum zo goed mogelijk samen met vrijwilligers.  

Een lokaal dienstencentrum richt zich in het bijzonder tot personen in een beginnende 

zorgsituatie. Door het aanbod in het dienstencentrum worden ze aangemoedigd in hun 

zelfredzaamheid en kunnen ze vaak ook kennis maken met andere vormen van 

thuiszorg. Die dragen er op hun beurt toe bij dat deze mensen langer thuis kunnen 

blijven wonen en veel minder snel de stap naar residentiële zorg moeten zetten. Het 

dienstencentrum heeft dus een erg belangrijke preventieve functie. 

Hieronder vind je de link naar de adressen en contactgegevens van de erkende lokale 

dienstencentra in het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, gegroepeerd per 

provincie, en meest recente update: adressen van erkende lokale dienstencentra per 

provincie.  

De regionale dienstencentra hebben verschillende kernopdrachten. Ze bieden onder 

andere informatie en vorming aan via groepsactiviteiten. Die activiteiten zijn bedoeld 

voor ouderen zelf, mantelzorgers of vrijwilligers. Naar vrijwilligers toe hebben zij de 

opdracht de vraag en het aanbod in de vrijwilligerszorg op elkaar af te stemmen.  

Daarnaast kun je er terecht voor informatie en advies over allerlei materiële en 

immateriële hulpmiddelen (o.a. ondersteunende technologie, woningaanpassing, 

personenalarmsystemen, ergo …). Het is ook de bedoeling dat de dienstencentra deze 

dienstverlening binnen het bereik van hun gebruikers brengen.  

Ten slotte organiseren de centra het overleg tussen de verschillende zorgverleners (bv. 

huisarts, kinesist, thuisverpleger enz.) over een individuele patiënt. De centrumleider 

neemt daarbij meestal de rol van overlegcoördinator op zich.  

http://www.alzheimerliga.be/
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Een regionaal dienstencentrum richt zich naar gebruikers van thuiszorgvoorzieningen, 

mantelzorgers en vrijwilligers. Aan die groepen bieden de centra informatie en advies 

over een aantal thuiszorg gerelateerde onderwerpen. Mantelzorgers en vrijwilligers tracht 

men ook zo goed mogelijk te ondersteunen zodat zij hun zorgtaken optimaal kunnen 

uitvoeren.  

Hieronder vind je de link naar de adressen en contactgegevens van de erkende regionale 

dienstencentra in het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, gegroepeerd per 

provincie, en meest recente update: adressen van erkende regionale dienstencentra per 

provincie.  

5.2 Gastopvang 

Gastopvang betekent dat een gastgezin een zorgbehoevende op bepaalde dagen 

overdag, ‘s nachts of gedurende een aantal dagen opvangt in de eigen woning van het 

gezin. De gastgezinnen zijn vrijwilligers. Een gastgezin kan maximaal 3 personen 

gelijktijdig opvangen. Een bekend voorbeeld zijn de zorgboerderijen.  

De doelgroep voor gastopvang zijn voornamelijk ouderen die geen nood hebben aan 

intensieve zorg. Ze hebben wel behoefte aan (re)activering, verzorging, gezelschap, 

toezicht en/of begeleiding bij activiteiten in het dagelijkse leven.  

Je betaalt alleen een onkostenvergoeding aan de dienst voor gastopvang. Aan het 

gastgezin zelf hoef je niets te betalen. Die onkostenvergoeding bedraagt in 201:  

 maximaal 2,82 euro per uur voor opvang overdag;  

 maximaal 28,15 euro per nacht voor opvang 's nachts;  

 maximaal 34,03 euro per dag voor opvang gedurende meerdere dagen. 

 

Voor de meest recente bedragen, raadpleeg: https://www.zorg-en-

gezondheid.be/hoeveel-betaalt-een-gebruiker-voor-thuiszorg. 

 

De diensten voor gastopvang coördineren de vraag en het aanbod. Wil je gastopvang, 

dan neem je dus contact op met zo’n dienst. Die dienst gaat dan op zoek naar een 

gastgezin dat het beste aan je vraag beantwoordt. Er zijn in Vlaanderen en Brussel 3 

erkende diensten voor gastopvang. Elke dienst is actief in 3 zorgregio's (niveau ‘regionale 

stad’).  

 Zorgregio's Hasselt, Genk en Leuven: 

Landelijke Thuiszorg 

Hospitaalstraat 15 bus 2 - 3740 Bilzen 

089 32 80 60 

thuiszorg@ons.be 

 Zorgregio's Leuven, Brussel en Aalst: 

Landelijke Thuiszorg 

Remylaan 4B - 3018 Wijgmaal 

016 24 39 90 

thuiszorg@ons.be 
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 Zorgregio's Antwerpen, Mechelen en Turnhout: 

Landelijke Thuiszorg 

Nonnenstraat 12 bus 2 - 2200 Herentals 

016 24 39 90 

thuiszorg@ons.be 

5.3 Centrum voor herstelverblijf  

Mensen die herstellen van een operatie in een ziekenhuis of herstellen van een zware 

aandoening of ongeval, kunnen in een centrum voor herstelverblijf terecht voor opvang, 

verzorging en revalidatie. Je blijft er maximaal 60 dagen, tot je voldoende hersteld bent 

om terug naar huis te gaan. 

Een centrum voor herstelverblijf telt een aantal eenpersoons- en tweepersoonskamers. 

Er zijn artsen en verpleegkundigen voor de lichamelijke verzorging en sociaal assistenten 

of psychologen voor geestelijke verzorging.  

Je krijgt er verzorging, revalidatie en bijstand bij de dagelijkse levenshandelingen. In 

bepaalde gevallen kun je ook een eigen begeleider meebrengen naar het centrum voor 

herstelverblijf. Dat kan bijvoorbeeld je mantelzorger zijn (een familielid of vriend die 

normaal thuis al voor je zorgt). 

Een centrum voor herstelverblijf is toegankelijk voor alle leeftijdsgroepen. Je gaat 

ernaartoe als het niet meer nodig is dat je in een ziekenhuis verblijft, maar nog niet 

voldoende op kracht bent gekomen om al naar huis te gaan. Zo wordt vermeden dat je 

onnodig in een ziekenhuis moet blijven.    

 

Hieronder vind je de link naar de adressen en contactgegevens van de centra voor 

herstelverblijf (CVH) in het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, 

gegroepeerd per provincie, en meest recente update: adressen van erkende centra voor 

herstelverblijf per provincie.  

Je kunt met al je vragen over centra voor herstelverblijf ook terecht bij de Woonzorglijn: 

02 553 75 00.   

5.4 Dagverzorgingscentrum  

Er bestaan twee soorten dagverzorgingscentra (DVC): een dagverzorgingscentrum niet-

conform artikel 51 van de bijlage IX (een ‘gewoon’ dagverzorgingscentrum) en een 

dagverzorgingscentrum conform artikel 51 van de bijlage IX (een dagverzorgingscentrum 

uitgebaat door een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg). 

In een DVC niet-conform artikel 51 van de bijlage IX kun je een halve dag of een 

volledige dag verblijven. Je betaalt een dagprijs. In een DVC conform artikel 51 van de 

bijlage IX betaal je een prijs per uur. 

Alle centra worden erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Een DVC 

kan deel uitmaken van een woonzorgcentrum maar dit is niet noodzakelijk. Een DVC 

biedt opvang en verzorging overdag aan ouderen.  
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Al wie 65 of ouder is kan één of meerdere dagen of uren per week naar een DVC gaan. Je 

gaat er bijvoorbeeld naartoe als je bepaalde dagen of uren geen verzorging thuis kunt 

krijgen of als de mensen die thuis voor je zorgen (je mantelzorgers) aan rust toe zijn. 

Het personeel in het centrum zal je helpen bij het wassen en de verzorging, je wordt er 

verpleegd, het centrum organiseert activatie-, revalidatie- en ontspanningsactiviteiten en 

je vindt er sociale contacten. 

Je kunt in een DVC een warme maaltijd eten. Het DVC biedt ook vervoer aan van en naar 

het centrum tot bij je huis. Zo bieden de centra een oplossing voor als je thuis wilt 

blijven wonen, maar er niet elke dag iemand bij je langs kan komen voor verzorging of 

andere ondersteuning. 

Een DVC is niet geschikt voor wie zware medische verzorging en begeleiding nodig heeft.  

Hieronder vind je de link naar de adressen van de dagverzorgingscentra (DVC) niet-

conform (dagprijs) en conform artikel 51 (uurprijs) van de bijlage IX in het Vlaamse en 

het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, gegroepeerd per provincie, en meest recente 

update: adressen van erkende dagverzorgingscentra per provincie.  

Voor meer informatie over een specifiek DVC (prijzen, doelgroep, etc.) kun je het DVC 

van je keuze contacteren. Je kunt met al je vragen over dagverzorgingscentra ook 

terecht bij de Woonzorglijn: 02 553 75 00.  

5.4.1 Dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging 

Een dagcentrum voor palliatieve verzorging biedt overdag opvang en verzorging aan 

palliatieve personen. Het dagcentrum maakt het voor een aantal mensen met een 

levensbedreigende aandoening mogelijk om thuis te blijven en dus niet in een ziekenhuis 

of woonzorgcentrum te worden opgenomen.  

In een dagverzorgingscentrum voor palliatieve verzorging kun je een halve dag of een 

volledige dag verblijven. Je betaalt een dagprijs. Het personeel in het centrum zal je 

helpen bij het wassen en de verzorging, je wordt er verpleegd, het centrum organiseert 

activatie-, revalidatie- en ontspanningsactiviteiten en je vindt er sociale contacten.  

Je kunt in een dagverzorgingscentrum voor palliatieve verzorging een warme maaltijd 

eten. Een dagverzorgingscentrum voor palliatieve verzorging biedt ook vervoer aan van 

en naar het centrum tot bij je huis. Zo bieden de centra een oplossing voor als je thuis 

wilt blijven wonen, maar er niet elke dag iemand bij je langs kan komen voor verzorging 

of andere ondersteuning.  

Hieronder vind je de link naar de adressen van de dagverzorgingscentra voor palliatieve 

verzorging (DPV) in het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, gegroepeerd 

per provincie, en meest recente update: adressen van erkende dagverzorgingscentra 

voor palliatieve verzorging per provincie.  

Voor meer informatie over een specifiek dagverzorgingscentrum voor palliatieve 

verzorging (prijzen, openingsuren, etc.) kun je het centrum van je keuze contacteren via 
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de contactgegevens hierboven. Je kunt met al je vragen over de dagverzorgingscentra 

voor palliatieve verzorging ook terecht bij de palliatieve zorg. 

5.5 Centrum voor kortverblijf 

 

Een centrum voor kortverblijf (CVK) biedt tijdelijk verzorging en opvang aan ouderen. Als 

oudere verblijf je er dag en nacht of alleen ‘s nachts. Je kunt er verblijven voor een 

periode van maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar. Ze zijn 

verbonden aan een woonzorgcentrum (wat vroeger een rusthuis heette), soms ook aan 

een centrum voor herstelverblijf. Ze worden erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en 

Gezondheid.   

De dienstverlening is er grotendeels hetzelfde als in het woonzorgcentrum of centrum 

voor herstelverblijf: je krijgt er de nodige verzorging (zoals verpleegkundige en 

hygiënische zorg), gezins- en huishoudelijke hulp, revalidatie, activering, 

ontspanningsactiviteiten en sociale contacten met de andere CVK- en 

woonzorgcentrumbewoners.  

Zo is het centrum voor kortverblijf een tussenschakel tussen thuis blijven wonen met 

thuisverzorging en een permanent verblijf in een assistentiewoning of woonzorgcentrum. 

Al wie 65 of ouder is, kan terecht in een centrum voor kortverblijf. Een kort verblijf in 

een CVK kan nodig zijn als de personen die je normaal thuis verzorgen (familie of 

vrienden die je mantelzorgers zijn) dat een tijdje niet meer kunnen, als ze bijvoorbeeld 

op vakantie zijn, of ziek zijn. Een CVK is ook een oplossing als je een tijdje meer 

verzorging dan normaal nodig hebt, als je bijvoorbeeld gevallen bent of in ‘crisissituaties’. 

Hieronder vind je de link naar de adressen van de centra voor kortverblijf (CVK) in het 

Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, gegroepeerd per provincie, en meest 

recente update: adressen van erkende centra voor kortverblijf per provincie.  

Voor meer informatie over een specifiek centrum voor kortverblijf (prijzen, wachtlijsten, 

e.d.) kun je het best het CVK van je keuze contacteren. Je kunt met al je vragen over 

centra voor kortverblijf ook terecht bij de Woonzorglijn: 02 553 75 00. 

5.6 Groep van assistentiewoningen 

In een serviceflatgebouw of groep van assistentiewoningen huur je een individuele flat 

waar je zelfstandig woont. Zo’n flat heeft minstens een leefruimte, keuken, slaapkamer, 

toilet en badkamer. De woning is aangepast en veilig: er zijn nauwelijks trappen, er is 

een oproepsysteem om hulp in te roepen, … 

Je kunt er, als je dat wilt, ook een beroep doen op gemeenschappelijke diensten, zoals 

poetshulp, warme maaltijden of thuisverpleging. Er zijn ook gemeenschappelijke ruimtes 

waar je de andere bewoners kunt ontmoeten. 

Een serviceflat of assistentiewoning vormt een combinatie van zelfstandig wonen met 

(permanente) ondersteuning en zorg op maat. Het is dus gericht op een oudere (+65 

jaar) of een ouder koppel dat door een beroep te doen op thuiszorg en de 
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permanentiedienst die een groep van serviceflats en assistentiewoningen biedt, 

zelfstandig kan blijven wonen. 

Hieronder vind je de link naar de adressen van de erkende serviceflats en 

assistentiewoningen in het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, 

gegroepeerd per provincie, en meest recente update: adressen van erkende serviceflats 

en assistentiewoningen per provincie.  

Voor meer informatie over een specifiek serviceflatgebouw of groep van 

assistentiewoningen (prijzen, wachtlijsten, e.d.) kun je het best de serviceflat of 

assistentiewoning van je keuze contacteren.  

5.7 Woonzorgcentrum 

Een woonzorgcentrum was vroeger bekend onder de naam ‘rusthuis’. Als in een 

woonzorgcentrum ook speciale plaatsen zijn voor zwaar zorgbehoevende ouderen, 

spreken we van een rust- en verzorgingstehuis (RVT). Ze worden allebei erkend door het 

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 

Een woonzorgcentrum biedt permanente opvang en verzorging aan ouderen. Voor wie er 

verblijft, is het woonzorgcentrum dus zijn nieuwe thuis. Een woonzorgcentrum is dikwijls 

meer dan een ‘rusthuis’. Er kan ook een dagverzorgingscentrum of centrum voor 

kortverblijf aan verbonden zijn, of serviceflats. Het woonzorgcentrum kan ook 

samenwerken met zorgverleners uit de thuiszorg.  

Je hebt als bewoner van een woonzorgcentrum je eigen kamer of leefruimte. Daarnaast 

zijn er in het woonzorgcentrum gemeenschappelijke ruimtes, waar je de andere 

bewoners kunt ontmoeten en samen aan activiteiten kunt deelnemen. Uiteraard kun je 

als bewoner het rusthuis in- en uitgaan wanneer je dat wilt, en kunnen familieleden of 

vrienden bij je langskomen wanneer je dat wilt. Je bent er immers thuis. Naast een 

permanente verblijfplaats biedt een woonzorgcentrum je als bewoner ook de verzorging 

en ondersteuning die je vraagt. Dat gaat van huishoudelijke hulp en hulp bij 

dagdagelijkse taken tot (lichaams)verzorging en verpleging. 

Er bestaan heel wat verschillen tussen de erkende woonzorgcentra, zowel qua faciliteiten 

als qua prijzen. Elk erkend woonzorgcentrum voldoet in elk geval aan de 

erkenningsvoorwaarden, die een basiskwaliteit in de opvang en de zorg garanderen. Elk 

woonzorgcentrum heeft ook een eigen reglement van orde: daarin staan belangrijke 

afspraken en huisregels. Voor meer informatie over een specifiek woonzorgcentrum 

(prijzen, wachtlijsten, …) kun je het best het centrum van je keuze contacteren. 

Al wie 65 of ouder is, kan terecht in een woonzorgcentrum. In de praktijk is een 

woonzorgcentrum in de eerste plaats bedoeld voor wie echt niet meer thuis kan wonen. 

Het is dus pas als andere zorgformules zoals mantel- en thuiszorg geen oplossing meer 

bieden, en je bijna permanent verzorging en hulp of toezicht bij het wonen nodig hebt, 

dat je naar een woonzorgcentrum verhuist.  
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Hieronder vind je de link naar de adressen van de erkende woonzorgcentra (RVT) in het 

Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, gegroepeerd per provincie, en meest 

recente update: adressen van erkende woonzorgcentra per provincie.  

Mijn pensioen is ontoereikend. De prijs van het woonzorgcentrum ligt te hoog, 

wat nu? 

Als er onvoldoende financiële middelen zijn, is het OCMW verplicht om het tekort bij te 

leggen. Met financiële middelen bedoelt men niet enkel het maandelijks pensioen, maar 

alle andere inkomsten. Ook moet je inzage geven in de aanwezige spaargelden. Als er 

een eigendom is, kan het OCMW hier een hypotheek op nemen. Het OCMW kan je niet 

verplichten om je eigendom te verkopen. Tenslotte zal het OCMW ook onderzoeken of de 

kinderen moeten/kunnen bijdragen in de kosten. Dit noemt men onderhoudsplicht. Het is 

zeer belangrijk om dit met een maatschappelijk werker van het OCMW verder - eerlijk en 

open - te bespreken. Eventueel kan het OCMW voorstellen dat je naaste naar het 

woonzorgcentrum van OCMW gaat. 

Een gesprek met de dienst maatschappelijk werk van de mutualiteit van je naaste kan 

zeker ook meer duidelijkheid brengen. 
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6 Uitkeringen en tegemoetkomingen 
 

Voor informatie over uitkeringen en tegemoetkomingen voor de persoon met dementie 

en de naaste zorgdrager kun je terecht op de sociale dienst van het OCMW, de gemeente 

of de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds. Informeer eens naar de 

zorgverzekering, mantelzorgpremie enzovoort. 

Een overzicht van uitkeringen en tegemoetkomingen vind je op 

http://www.rechtenverkenner.be van de Vlaamse overheid. 

Je hebt recht op een ziekte- en invaliditeitsuitkering als je tijdelijk niet kan werken door 

ziekte of handicap. Je moet daarvoor onmiddellijk aangifte doen bij de adviserende 

geneesheer van je ziekenfonds. Het bedrag verschilt naargelang je gezinssituatie en je 

statuut (werknemer of zelfstandige).  

 

Daarnaast zijn er tegemoetkomingen voor personen met een handicap. Er wordt een 

onderscheid gemaakt naar leeftijd: 

 Tot 65 jaar: inkomensvervangende tegemoetkoming (verminderd 

verdienvermogen) en integratietegemoetkoming (zelfredzaamheid). Voor meer 

informatie: https://handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/ via de federale 

overheid. Basisondersteuningsbudget en/of persoonsvolgend budget is een 

Vlaamse aangelegenheid: https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-

gezondheid/handicap/het-basisondersteuningsbudget-zorgbudget-voor-mensen-

met-een-handicap 

 Na 65 jaar: Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger 

tegemoetkoming voor hulp aan): https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-

gezondheid/handicap/zorgbudget-voor-ouderen-met-een-zorgnood-vroeger-

tegemoetkoming-voor-hulp-aan-bejaarden-genoemd. 

 

Personen met een handicap hebben extra ondersteuning nodig. De kosten voor die 

ondersteuning kunnen soms hoog oplopen. En die behoeften zullen in de komende jaren 

alleen maar toenemen. Om in de toekomst iedereen recht te geven op de zorg en 

ondersteuning die hij/zij nodig heeft, werkte de Vlaamse overheid aan een nieuw 

systeem van financiële ondersteuning, de zogenaamde Persoonsvolgende Financiering 

(PVF): 

 Bij beperkte zorg en/of ondersteuning: hiervoor is er trap 1 met Rechtstreeks 

Toegankelijke Hulp (RTH) en het ‘Basisondersteuningsbudget’ of ‘BOB’: vast 

maandelijks budget van 300 EURO: https://www.vfg.be/pvf/Pages/BOB.aspx 

 Meer intensieve en/of gespecialiseerde zorg: dan kan je in trap 2 terecht bij de 

niet-rechtstreeks toegankelijke hulp nadat een ‘Persoonsvolgend Budget’ of ‘PVB’ 
aangevraagd is: https://www.vfg.be/pvb/Pages/Algemeen.aspx 

Er bestaan verschillende tussenkomsten van het ziekenfonds:  

 Verhoogde tegemoetkoming (VT) voor personen of gezinnen met een beperkt 

inkomen (bijstandsuitkering of het gezinsinkomen is lager dan een bepaald 

inkomensplafond). Zij genieten van een VT voor bepaalde geneeskundige 

verstrekkingen, een kleiner remgeld voor geneesmiddelen en ziekenhuisopname.  

 Maximumfactuur (automatisch opgevolgd). 

 Forfaitaire tegemoetkomingen voor chronisch zieken. 
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 Palliatief zorgforfait voor palliatieve patiënten die thuis willen sterven en die een 

levensverwachting hebben die korter is dan 3 maanden. 

 

Voor meer informatie over deze tussenkomsten kun je terecht bij de mutualiteit 

of de huisarts. 

 

De Vlaamse zorgverzekering verdient een bijzondere vermelding. De Vlaamse 

zorgverzekering bestaat sinds 2001. Het is een maandelijkse tegemoetkoming in de niet-

medische kosten voor zwaar zorgbehoevende personen. Onder niet-medische kosten 

verstaan we onder andere kosten voor een oppas- of poetshulp, vervoersonkosten, de 

aankoop van hulpmiddelen, enzovoort. De concrete uitvoering van de zorgverzekering 

wordt toevertrouwd aan de zorgkassen en gecoördineerd door het Vlaams Zorgfonds 

(http://www.vlaamsesocialebescherming.be/de-zorgkassen). 

 

Iedere Vlaming vanaf 25 jaar moet zich verplicht aansluiten bij een erkende Zorgkas en 

een jaarlijkse bijdrage betalen. De mutualiteiten onderzoeken proactief het recht op de 

zorgverzekering. Indien je recht hebt op de zorgverzekering kun je tot 130 euro per 

maand ontvangen voor niet-medische kosten van zwaar zorgbehoevende personen thuis 

of in een rusthuis. Voor meer informatie: http://www.vlaamsesocialebescherming.be/.  

 

De mantelzorgpremie wordt uitbetaald door de provincie/gemeente of het OCMW. Deze 

premie wordt ter beschikking gesteld van de mantelzorger of de zorgbehoevende. Het is 

het gemeentebestuur dat kiest aan wie welk bedrag wordt gegeven en wanneer dit 

gebeurt. De mantelzorgpremie is een waarderingsvergoeding voor de inzet van de 

mantelzorger en mag vrij besteed worden. De regelgeving rond en het bedrag van de 

vergoeding is echter in elke gemeente verschillend. Bovendien mogen gemeenten vrij 

kiezen om een dergelijke premie in te voeren. Daarom bestaat een dergelijk initiatief niet 

in elke gemeente. Om te weten welke premie jouw gemeente eventueel voorziet, neem 

je best contact op met je gemeentebestuur of OCMW. 

 

Professionele 24 uurs zorg 

 

Er bestaat ook een UNIEK en EXCLUSIEF concept voor alle zorgvragers zoals Parkinson, 

dementie, MS, ouderen, minderjarigen met een beperking en alle overige 24uurs zorg die 

thuis willen blijven wonen! Een Europese assistent werkt volgens de Belgische wetgeving 

en kan voor een groot deel betaald worden vanuit PVB (Persoonsvolgende Budget) en 

PAB (Persoonlijk Assistentie Budget) van VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met 

een Handicap). 

Zij kunnen je helpen om thuis te blijven wonen met prettige, goede en betaalbare zorg. 

Meer informatie via de website: http://www.zusterinhuis.be  
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7 Juridische hulp 

Sommige volwassenen kunnen beslissingen niet (meer) alleen nemen en moeten daarbij 

worden geholpen. De wetgever voorziet hiervoor vanaf 1 september 2014 een nieuwe en 

enige beschermingsregeling. De klemtoon ligt daarbij op het actief betrekken van de 

persoon in kwestie. 

Vooral het uitgangspunt is veranderd: mensen, ook met een beperking, van welke aard 

ook, moeten hun leven kunnen blijven leiden. De nieuwe wet vertrekt daarom van hun 

mogelijkheden: wat kunnen ze nog zelf beslissen, bij welke beslissingen hebben ze hulp 

nodig, welke beslissingen worden beter in hun plaats genomen? 

Op basis van deze vragen kan door middel van een lastgeving of met behulp van een 

bewindvoerder een beschermingsregeling op maat worden ontworpen, die zo weinig 

mogelijk ingrijpt in hun leven en hen zoveel mogelijk autonomie geeft. De voorkeur gaat 

daarbij, meer dan vroeger het geval was, uit naar een regeling zonder tussenkomst van 

de rechter, ook buitengerechtelijke bescherming genoemd. De beschermde persoon en 

zijn familie kunnen dus zelf mee bepalen hoe de beschermingsregeling er zou moeten 

uitzien. De bewindvoerders en de vrederechters zullen nog meer rekening houden met en 

vragen naar de mening van de beschermde persoon of zijn vertrouwenspersoon. 

Het nieuw beschermingsstatuut is gebaseerd op het oude statuut van het voorlopig 

bewind. De vier bestaande beschermingsstatuten worden afgeschaft en in het nieuwe 

statuut opgenomen. Ook de buitengerechtelijke bescherming krijgt een wettelijk kader.5 

Sinds 2002 bestaat er een wet op de patiëntenrechten. In die wet staat dat je de 

volgende rechten hebt: 

• recht op kwaliteitsvolle zorg; 

• recht op vrije keuze van beroepsbeoefenaar; 

• recht op informatie over je gezondheidstoestand; 

• recht op geïnformeerde toestemming; 

• recht op inzage en afschrift van je patiëntendossier; 

• recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 

• recht om klacht neer te leggen; 

• recht op pijnbestrijding. 

 

Als je die rechten niet meer zelf kunt uitoefenen (je bent dan wilsonbekwaam door 

bijvoorbeeld dementie of coma), zal iemand anders je patiëntenrechten of belangen 

uitoefenen. Dat is je vertegenwoordiger. Het is dus belangrijk dat er tijdig een 

vertegenwoordiger wordt aangeduid die de wil van de patiënt kan meedelen. Als je 

niemand als vertegenwoordiger hebt aangeduid, zal iemand van de familie of de 

zorgverlener de medische beslissingen nemen. Dit is dan niet noodzakelijk de persoon die 

jij zelf zou kiezen. 

 

                                                           
5
 Bron: http://justitie.belgium.be/nl/nieuws/persberichten/news_pers_2014-09_01.jsp (20/05/2015) 
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Het is de zorgverlener die beoordeelt of iemand wilsbekwaam is of niet. Je 

vertegenwoordiger wordt verondersteld steeds je wil te vertolken en op te treden in jouw 

belang als patiënt. Toch moet je ook als wilsonbekwame meerderjarige patiënt zoveel 

mogelijk betrokken worden bij het uitoefenen van je rechten. Een zorgverlener kan enkel 

in overleg met alle betrokken collega’s afwijken van de beslissing van je 

vertegenwoordiger. Dat kan noodzakelijk zijn om je belangen als patiënt te vrijwaren. 

Ook in het geval er geen andere vertegenwoordiger is of er een conflict is tussen 

meerdere personen die als vertegenwoordiger kunnen optreden, kan een zorgverlener in 

multidisciplinair overleg je belangen als patiënt behartigen.6 

 

Opgelet! Een vertegenwoordiger is niet hetzelfde als een vertrouwenspersoon. Een 

vertrouwenspersoon kan je bijstaan als je je patiëntenrechten uitoefent (bijvoorbeeld 

meegaan naar de huisarts). Een vertegenwoordiger oefent in jouw plaats je rechten uit. 

  

Wie kan je vertegenwoordiger worden? 

 

Er bestaan drie soorten vertegenwoordigers voor meerderjarig wilsonbekwame 

patiënten: een door de patiënt benoemde vertegenwoordiger, een door de rechter 

aangeduide vertegenwoordiger en een door de wet aangewezen vertegenwoordiger. De 

rol van de vertegenwoordiger is steeds het uitoefenen van de patiëntenrechten. De 

wetgever heeft een volgorde bepaald waarin iemand kan optreden als een 

vertegenwoordiger. Dit wordt ook wel het cascade- of watervalsysteem genoemd. 

Dit betekent dat een vertegenwoordiger die zich lager in de rang bevindt, pas kan 

optreden indien een hoger geordende vertegenwoordiger ontbreekt of niet wenst op te 

treden.  

 

Je kunt in de eerste plaats zelf een vertegenwoordiger aanduiden. Wanneer je geen 

vertegenwoordiger hebt aangeduid en onder bewind geplaatst wordt door de 

vrederechter, dan kan de vrederechter een bewindvoerder aanduiden voor de uitoefening 

van je patiëntenrechten. Dit kan heel wat verwarring en onrust veroorzaken als de 

bewindvoerder iemand is die de patiënt niet goed kent of vertrouwt. Een aangeduide 

vertegenwoordiger komt steeds boven de bewindvoerder te staan. Door een 

vertegenwoordiger aan te duiden, kan je dit dus vermijden.  

 

Wanneer je zelf geen vertegenwoordiger hebt aangeduid en de vrederechter duidt geen 

bewindvoerder aan, worden de rechten van de patiënt uitgeoefend door de 

samenwonende echtgenoot of de wettelijk of feitelijk samenwonende partner. Wanneer 

er geen echtgenoot of partner is of hij dit niet wenst te doen, worden de rechten in 

opeenvolgende volgorde uitgeoefend door een meerderjarig kind, een ouder, een 

meerderjarige broer of zus van de patiënt. Wanneer ook deze personen de rechten niet 

wensen uit te oefenen of wanneer ze ontbreken, zal de betrokken zorgverlener je 

belangen als patiënt behartigen, in voorkomend geval in multidisciplinair overleg. 

 

Dit is de volgorde van wie jouw vertegenwoordiger wordt: 

 

                                                           
6 De patiëntenrechten van een persoon met dementie: http://www.jongdementie.info/44-advies-hulp/235-de-
patientenrechten-van-een-persoon-met-dementie (03/10/2016) 
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Tip: Je vertegenwoordiger kun je vrij kiezen. Het kan een familielid zijn, maar ook een 

goede buur of vriend. Kies iemand die weet welke zorg je wilt, omdat je er met hem over 

hebt gepraat of afspraken hebt gemaakt. 

 

Het is belangrijk om op tijd na te denken over welke zorgen je wel of niet meer wilt. 

Bespreek dat tijdig met je vertegenwoordiger. Wil je bijvoorbeeld niet gereanimeerd 

worden of wil je een bepaalde behandeling (bijvoorbeeld chemotherapie) niet meer 

krijgen? Je kunt hiervoor een negatieve wilsverklaring opstellen. Dit kan je schriftelijk in 

een wilsverklaring vastleggen. Zo’n negatieve wilsverklaring wordt ook wel een 

levenstestament genoemd. Op die manier kan je vooraf je zorg plannen. Het is belangrijk 

dat de verklaring ondubbelzinnig is opgesteld, zodat er over je wil geen twijfel mogelijk 

is. De wilsverklaring moet steeds volledig gerespecteerd worden. Je geeft best een kopie 

van je wilsverklaring aan je vertegenwoordiger en aan je huisarts of behandelende arts. 

Bewaar ook een kopie in je portefeuille.  

 

En als men je toestemming niet kan vragen? Wanneer een zorgverlener je toestemming 

niet kan vragen omdat je bijvoorbeeld bij een ongeval bewusteloos raakt maar je toch 

dringend behandeld moet worden, moet de zorgverlener alle behandelingen starten die 

hij noodzakelijk acht. De zorgverlener moet steeds handelen in het belang van de 

gezondheid van de patiënt. Hij moet dan in je patiëntendossier vermelden dat er geen 

toestemming werd gegeven en dat het om een spoedgeval ging. Zodra je toestand het 

weer toelaat of men je vertegenwoordiger kan bereiken, zijn je rechten weer helemaal 

van kracht.7 

 

De wet voorziet de mogelijkheid om een wilsverklaring op te stellen waarin men vraagt 

dat er euthanasie wordt verricht indien men op onomkeerbare wijze het bewustzijn 

verliest. Tot op heden geldt dit voor comateuze patiënten en niet voor personen met 

dementie die wilsonbekwaam geworden zijn.  

 

                                                           
7
 De patiëntenrechten van een persoon met dementie: http://www.jongdementie.info/index.php/2014-05-08-

14-26-40/juridisch (03/10/2016) 
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Je kunt alleen een vertegenwoordiger aanwijzen als je wilsbekwaam bent. Dat betekent 

dat je duidelijk kunt zeggen wat je wilt en welke zorgen je wenst. Als je wilsonbekwaam 

bent (bijvoorbeeld door ernstige dementie), kun je ook geen vertegenwoordiger meer 

aanwijzen. 

 

Voordelen van een vertegenwoordiger: 

 Een vertegenwoordiger is de enige die in jouw plaats kan beslissen (als je 

wilsonbekwaam bent) om bepaalde medische handelingen toe te zeggen of te 

weigeren. Je vertegenwoordiger moet zich wel kunnen beroepen op jouw 

uitdrukkelijke wil. Spreek daarover met je vertegenwoordiger en zet je wensen op 

papier (zie hiervoor). 

 Als je een vertegenwoordiger hebt aangeduid, weet de arts dat hij het advies van 

de vertegenwoordiger moet volgen. Vooral bij onenigheid tussen kinderen of 

familieleden is het voor de arts makkelijker om de juiste beslissing te nemen. 

 Je vertegenwoordiger staat boven een eventuele bewindvoerder. Een vrederechter 

kan iemand aanwijzen om je vermogen te beheren (bewindvoering) als je dat zelf 

niet meer kunt. De rechter kan zo’n ‘bewindvoerder’ ook aanstellen om je 

patiëntenrechten uit te oefenen. Dan komt zo’n bewindvoerder vóór je 

familieleden, maar na de aangewezen vertegenwoordiger. Als je zelf een 

vertegenwoordiger aanwijst, voorkom je dus dat de vrederechter iemand anders 

aanwijst om je patiëntenrechten uit te oefenen. 

 

Je kunt een vertegenwoordiger aanwijzen door zijn naam op te nemen in je 

wilsverklaring of door een eenvoudig document op te maken dat je naam en de naam 

van je vertegenwoordiger vermeldt. Tip: Op de website van het Vlaams 

Patiëntenplatform vzw vind je een voorbeeldformulier om een vertegenwoordiger aan te 

wijzen. Surf naar http://vlaamspatientenplatform.be/themas/patientenrechten. Of vraag 

het formulier aan door te bellen naar 016 23 05 26. Zowel jij als je vertegenwoordiger 

moeten dat document ondertekenen. Daarna bezorg je het aan je behandelende artsen, 

het ziekenhuis, het woonzorgcentrum …, zodat die zorgverleners ervan op de hoogte zijn. 

Geef hen een origineel document en geen kopie. Tip: Vraag aan je zorgverlener om de 

naam van je vertegenwoordiger in je medisch patiëntendossier op te nemen. Zo is het 

voor de zorgverleners en het woonzorgcentrum tijdig duidelijk tot wie zij zich moeten 

richten wanneer de patiënt/bewoner niet meer wilsbekwaam is.8 

 

Voor informatie over patiëntenrechten en het aanwijzen van een vertegenwoordiger kun 

je terecht bij Vlaams Patiëntenplatform vzw: 

Groenveldstraat 15, 3001 Heverlee 

T: 016 23 05 26 (tijdens de kantooruren); E: info@vlaamspatientenplatform.be 

 

Zie ook:  

 http://vlaamspatientenplatform.be/uploads/documents/Brochure_vpp_Patienenrec

hten.pdf 

 https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-

jezelf/patiententhemas/patientenrechten 

                                                           
8
 Bron: https://www.vlaamse-ouderenraad.be/onderzoek/welzijn-gezondheid-en-zorg 
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Wat is een zorgvolmacht? 

Een zorgvolmacht is een document waarin je zelf een persoon naar vrije keuze aanduidt 

om in jouw plaats te handelen zodra je dat zelf niet meer kunt. Een zorgvolmacht mag je 

zelf opstellen. Jij én je volmachthouder(s) moeten het document ondertekenen. De 

zorgvolmacht is echter pas geldig als je het document laat registreren bij het Centraal 

Register van Lastgevingsovereenkomsten, dat wordt bijgehouden door de Koninklijke 

Federatie van het Belgisch Notariaat in Brussel. 

Meer informatie via de brochure: 

https://www.gezinsbond.be/Advies/sociaaljuridisch/Documents/Hoe%20jezelf%20en%20

je%20vermogen%20beschermen%20wanneer%20je%20het%20niet%20%28meer%29

%20alleen%20kan.pdf 
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