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Op 23 juni vindt de dag
van de mantelzorger
plaats. U kent vast
wel iemand die mantelzorger is of als persoon met een handicap
hebt u misschien zelf wel
een mantelzorger. Dan beseft
u hoe belangrijk de rol van mantelzorgers is. Mantelzorgers geven
regelmatig zorgen aan iemand die hulpbehoevend is: een familielid,
vriend of buur.
22 juni is de langste dag van het jaar. Daarom staat deze dag ook
symbool voor de zorg die mantelzorgers geven, soms 24u op 24, zeven dagen op zeven. Deze inzet vraagt om een blijvende erkenning
en waardering. Daarom staat op deze dag de mantelzorger centraal!
En terecht!
Ook de Liberale Vereniging van Mensen met een Handicap (LVPH)
staat stil bij de inzet van mantelzorg. Het belang van mantelzorg
voor onze maatschappij is immers niet te onderschatten. Bovendien
vraagt zorg dragen voor iemand anders veel tijd, energie en zelfopoffering. LVPH vraagt daarom voldoende respect en ondersteunende
maatregelen vanuit de overheid om zoveel mogelijk te streven naar
een mantelzorgvriendelijke maatschappij.
Geert Messiaen
Voorzitter LVPH

Oproep
De Liberale Vereniging van Personen met
een Handicap (LVPH) heeft een werkgroep om de
problemen waarmee personen met een handicap
te maken hebben, aan te kaarten en hier iets aan
te doen. Deze werkgroep komt om de 3 maanden
samen in Brussel. Hebt u interesse om deel te nemen
aan deze werkgroep en om op die manier mee uw steentje
bij te dragen aan het beleid? Neem dan contact op met
LVPH: 02/542.86.25 of lvph@mut400.be. Als u dit wenst,
betaalt LVPH uw vervoerskosten terug.

r LVPH
Contactee
- 1050 Brussel
Livornostraat 25
mut400.be
02/542.86.25 - lvph@

Uw medische
gegevens digitaal
van huisarts
naar overheid
Als u een erkenning wilt als persoon met een handicap, dan moet
u ook een medische evaluatie ondergaan. Tot nu toe vroeg de
Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid deze evaluatie
op via een papieren formulier. Voortaan kunnen huisartsen medische gegevens ook digitaal aan de overheid bezorgen. Deze
nieuwe manier van werken zorgt voor een snellere en eenvoudigere erkenningsprocedure.
De FOD Sociale Zekerheid testte
dit project eerst uit via een pilootproject met 19 huisartsen. In
plaats van een papieren formulier konden zij een samenvatting
van hun patiëntendossiers digitaal aan de FOD Sociale Zekerheid bezorgen. Sinds 1 februari
kunnen alle huisartsen dit systeem gebruiken. Om het patientendossier digitaal te versturen, moet de huisarts aan een
aantal technische voorwaarden
voldoen.

Voordelen
delen
Deze digitale verzending van medische gegevens is voordelig
voor de arts én voor de patiënt.
- Voor uw huisarts: omdat hij geen papieren formulieren van
meer dan 6 bladzijden moet invullen, maar op een beveiligde
manier een samenvatting van het patiëntendossier digitaal kan
doorsturen.
- Voor u: omdat u sneller een beslissing krijgt. Een beslissing
neemt momenteel 4,3 maanden in beslag waarbij 1,5 maand
verloren gaat aan het wachten op de ingevulde papieren formulieren. Met dit project is het mogelijk om de afhandelingstermijn
terug te brengen van 4 naar 2 maanden.
Bovendien is digitale informatie vollediger, beter leesbaar en beter doorzoekbaar dan bij een gescand papieren formulier. Ook de
scan- en printkosten zullen drastisch verminderen.
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U bent niet akkoord
met de beslissing
van de DG Personen
met een Handicap?

Tussenkomst in
hulpmiddelen
in ouderenvoorzieningen
Verblijft u in een ouderenvoorziening en
kreeg u een erkenning van uw handicap
vóór u 65 jaar werd? Dan kunt u sinds kort
terecht bij het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH) voor
een tussenkomst in de aankoop van communicatie- of
mobiliteitshulpmiddelen.
Vroeger moest u
de kosten voor
deze middelen
zelf dragen.
Om diverse redenen kan het
zijn dat u niet
verblijft in een
voorziening
voor mensen
met een handicap, maar in een ouderenvoorziening. Een ouderenvoorziening kan een
rusthuis voor ouderen zijn, een serviceflat of
-woning, een rust- en verzorgingstehuis, een
rust- en verzorgingstehuis erkend als centrum
voor dagverzorging of voor niet-aangeboren
hersenletsels of ten slotte een groep van
assistentiewoningen. In deze centra zijn de
specifieke ondersteuningsmiddelen die u nodig hebt voor uw dagelijkse activiteiten niet
altijd aanwezig. Vroeger moest u de kosten
voor deze middelen zelf dragen.
Voor welke middelen kan het VAPH u
verder helpen? Voor communicatie kan het
gaan om hulpmiddelen die lezen, horen en
spreken mogelijk of gemakkelijker maken,
zoals een brailleleesregel, een stemversterker of een dynamisch communicatietoestel
met synthetische spraak. Voorbeelden van
hulpmiddelen die de mobiliteit bevorderen
zijn noodzakelijke aanpassingen aan de auto,
een handbike, een tandem, enz.
De volledige lijst met hulpmiddelen waarvoor u een tussenkomst kunt krijgen, vindt
u op www.vaph.be of ook bij de provinciale
afdelingen van het VAPH. U kunt VAPH ook
bereiken via het nummer 02/225.84.11.

U doet een aanvraag voor een erkenning van
uw handicap, een tegemoetkoming of een
parkeerkaart bij de Directie-generaal Personen
met een handicap (DG Handicap). De DG Handicap evalueert uw handicap en informeert u
over de beslissing via brief.
Als u de beslissing niet goed begrijpt of meer
uitleg wenst, dan spreekt u er het best over
met uw behandelende arts, de dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds of neemt
u contact op met de DG Handicap.
Surf in dat geval naar www.handicap.fgov.be >
‘Hulp nodig’ > ‘Ons contacteren’ voor contactgegevens of bel naar 0800/987.99.
Als u niet akkoord bent met de beslissing, dan
kunt u onder bepaalde voorwaarden uw dossier laten heropenen. U moet dit binnen de 3
maanden na de beslissing doen.
Houd er rekening mee dat het de verantwoordelijke van het centrum voor medische
expertise is die beslist over het al dan niet
heropenen van het dossier. Het is dus niet
omdat u een aanvraag tot heropening indient,
dat de DG Handicap ook effectief een nieuwe
beslissing zal nemen.
Hoe de heropening verloopt, hangt af van de
situatie:
• de DG Handicap heeft de beslissing genomen op basis van de documenten die u hebt
opgestuurd en u bent niet langs geweest
voor een afspraak in het medisch centrum.
Neem dan contact op met de DG Handicap
en vraag om toch een van de artsen te zien;
• de DG Handicap heeft de beslissing genomen na een onderzoek door een van de
artsen. In dit geval kunt u aan uw behandelende arts vragen om op basis van medische verslagen argumenten uit te schrijven
waarom de beslissing niet juist is. Bezorg
deze argumenten aan de DG Handicap;

• de DG Handicap heeft de beslissing genomen omdat u bepaalde documenten (vb.
evaluatie van de handicap en medische
verslagen) niet tijdig hebt opgestuurd. Stuur
de ontbrekende documenten op binnen de
3 maanden na de beslissing en vraag de
DG Handicap om uw dossier te heropenen.
Bezorg de ontbrekende documenten via
de post: Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid, Directie-generaal Personen met
een handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150,
1000 Brussel. Bent u de formulieren verloren? Neem contact op met de DG Handicap
of vind ze terug in uw online dossier op
www.handiweb.be;
• de DG Handicap heeft de beslissing genomen
omdat u 2 keer zonder geldige reden afwezig
was op een afspraak met de arts. Leg, binnen
de 3 maanden na de beslissing, een geldige
reden voor waarom u niet kon komen naar
de afspraken. Als de DG Handicap uw reden
aanvaardt, dan kunt u eventueel een nieuwe
afspraak maken met de arts.
U hebt één kans om uw dossier te laten
heropenen. Als u niet akkoord bent met de
nieuwe beslissing, dan kunt u die aanvechten
voor de arbeidsrechtbank. Dit moet wel gebeuren binnen de 3 maanden na het ontvangen van de nieuwe beslissing.
Ook als de DG Handicap beslist om uw dossier
niet te laten heropenen, dan hebt u enkel
nog de mogelijkheid om de beslissing aan te
vechten voor de arbeidsrechtbank.
Surf voor meer informatie naar
www.handicap.fgov.be > ‘Erkenning van de
handicap’ > ‘Onze beslissing’ > ‘Ik ben niet akkoord met de medische beslissing. Wat nu?’.
Ook de dienst maatschappelijk werk van uw
ziekenfonds kan u helpen als u meer informatie wenst of als u ondersteuning nodig hebt.
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VAPH: overzicht open plaatsen
Bent u ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) om
opvang te krijgen in een voorziening? Dan hebben u en uw familie sinds kort zelf toegang tot een
volledig overzicht van alle open plaatsen in heel Vlaanderen via de website van het VAPH. Elke
voorziening legt uit wat de open plaats inhoudt, bijvoorbeeld hoe groot de leefgroep is, welke zorg
ze aanbiedt en hoe ze de vrije tijd invult. Zo kunt u zich beter voorstellen van wat u mag verwachten als u zich ergens inschrijft. Surf naar www.vaph.be/data/open-plaatsen voor een overzicht van
het aanbod of bel naar 02/225.84.11.

Toegankelijke vakantieverblijven
Wilt u er deze zomer even tussenuit, maar twijfelt u over de toegankelijkheid van uw vakantieverblijf? Blader dan zeker eens in het overzicht van toegankelijke vakantieverblijven van Infopunt
toegankelijk reizen. Deze brochure vertelt u alles wat u mag verwachten op het vlak van toegankelijkheid. Van de voordeur tot het kleinste kamertje: alles is ter plaatse onderzocht en deskundig
beoordeeld. Ook Liberty en Cosmopolite, de vakantieverblijven van de Liberale Mutualiteit, zijn
toegankelijk voor personen met een beperking en zijn opgenomen in deze brochure. Alle verblijven
in de brochure zijn onderverdeeld in 3 thema’s: kust, groen en stad.
Op zoek gaan naar een toegankelijk vakantieverblijf kunt u ook via een interactieve kaart van Vlaanderen en Brussel op de website van Infopunt toegankelijk reizen. Naast informatie over vakantieverblijven komt u er ook meer te weten over de toegankelijkheid van toeristische voorzieningen,
openbaar vervoer en de mogelijkheid van praktische hulp.
Surf naar www.toegankelijkreizen.be voor meer informatie of bel naar 02/504.03.40.

Ook minderjarigen persoonlijk assistent
Sinds april 2014 kunnen ook minderjarigen in Vlaanderen werken als persoonlijke assistent van een persoon met een handicap in het kader van een persoonlijke assistentiebudget (PAB). Deze regeling is in overeenstemming met het arbeidsrecht. Dit betekent onder meer dat de minderjarige minstens 15 jaar moet
zijn. De minderjarige kan zelf, maar niet zelfstandig, de arbeidsovereenkomst
sluiten en beëindigen. Hiervoor heeft hij of zij de uitdrukkelijke of stilzwijgende
machtiging van vader, moeder of voogd nodig. Deze mogelijkheid geldt in de
praktijk vooral voor jobstudenten.

Meer Vlamingen met een handicap hebben een job
Steeds meer Vlamingen met een (arbeids)handicap hebben een betaalde job. Dat blijkt
uit cijfers van het Vlaamse overheidsdepartement van Werk en Sociale Economie.
Vorig jaar had 40 % van de Vlamingen met een (arbeids)handicap een job. Dit cijfer
bereikt bijna de doelstelling die de Vlaamse regering en sociale partners hadden vooropgesteld voor het jaar 2020: 43 % werkende Vlamingen met een (arbeids)handicap. Bij de
vorige meting in 2010 lag het aantal werkende Vlamingen met een arbeidshandicap nog
op 33 %. De voorbije jaren is dus een grote vooruitgang geboekt.
Bij de Vlamingen met een (arbeids)handicap is naast het aantal werkenden de voorbije
jaren ook het aantal werkzoekenden toegenomen. In 2013 was dat zelfs met 10,2 %.
Meer cijfers vindt u op de website van het Vlaamse overheidsdepartement van Werk en
Sociale Economie: www.werk.be.
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De ergotherapeut
van uw ziekenfonds
Moet u nog revalideren na een medische ingreep? Of bent u op zoek naar de
juiste aanpassing van uw woning? Dan kan de ergotherapeut van uw ziekenfonds u helpen. Het belangrijkste doel van ergotherapie binnen de Liberale
Mutualiteit is het behouden, verhogen en herwinnen van zelfstandigheid op
het vlak van wonen. Een ergotherapeut kan u dus helpen om opnieuw uw
dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer zou lukken door lichamelijke of psychische problemen.

Advies en informeren
Bij de ergotherapeut van het regionaal dienstencentrum (RDC) kunt u terecht voor gratis advies en begeleiding bij het zoeken naar aangepaste hulpmiddelen. Tijdens een huisbezoek
bekijkt de ergotherapeut uw totale woonsituatie en zoekt hij of zij voor elk probleem naar
een gepaste oplossing. Op de markt bestaan er allerhande hulpmiddelen, zoals een handgreep, aangepast
bestek voor personen met reuma en tilliften. Maar het
kan ook zijn dat u heel uw badkamer moet aanpassen,
bijvoorbeeld door het plaatsen van een inloopdouche
met doucherolstoel. De ergotherapeut kan u hierover
advies geven. Daarnaast helpt de ergotherapeut u hulpmiddelen te kiezen die nuttig zijn voor u en leert u deze gebruiken. De ergotherapeut speelt
u eveneens informatie door over bestaande tussenkomsten waar u recht op hebt.

Meer informatie?
Hebt u een vraag over ergotherapie? Neem dan contact op met de
ergotherapeut van het RDC:
RDC Antwerpen
03/203.76.93-49
dienstencentrum@lmpa.be
RDC Brabant
RDC Tienen: 016/82.27.10
RDC Halle: 02/356.85.88
thuiszorg@mut403.be

Corneel, 78 jaar
RDC West-Vlaanderen
Toen ik terug kwam uit het ziekenhuis na plaatsing van een nieuwe
heupprothese, kon ik de dagelijkse activiteiten in huis niet meer
gemakkelijk uitvoeren. Een ergotherapeut is mij toen thuis komen
bezoeken. Zij heeft mij advies gegeven om mijn woning aan te
passen, o.a. door het plaatsen van een traplift. Door deze aanpassingen is het voor mij opnieuw mogelijk om thuis te kunnen blijven.

050/45.01.00
rdc@lmwvl.be
RDC Oost-Vlaanderen
09/269.70.32
rdc@libmutov.be
RDC Limburg
011/29.10.00
rdc.horizon@lml.be
RDC Vlaams Gewest
02/454.06.78
rdc417@lmvlg.be
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