MANTELZORGWIJZER
Doorverwijswijzer voor werkende
mantelzorgers

Dit product werd ontwikkeld door het Kennispunt Mantelzorg van de Hogeschool West-Vlaanderen met steun van
het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.
Naast de website www.mantelzorgvriendelijk-ondernemen.be is deze mantelzorgwijzer een van de producten
ontwikkeld in het kader van het ESF-project ‘Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid’. Dit project liep van maart
2013 tot maart 2015 binnen de opleiding Verpleegkunde van Howest met Herlinde Dely als promotor en Céline
Baele, Kaat Cornelis en Sarah Janssens als projectmedewerkers.
Het ESF-Agentschap daagt organisaties uit acties op te zetten die het functioneren van de arbeidsmarkt duurzaam
verbeteren. Dat doet het met zowel Europese als Vlaamse middelen. Het Agentschap verwerft en deelt kennis
zodat het kan bijdragen tot de oplossingen van vandaag en morgen. ESF komt tot dit resultaat door een
voortdurende samenwerking met partners. Meer info op www.esf-agentschap.be.
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Mantelzorg is de extra zorg of ondersteuning die meer dan
occasioneel, tijdelijk of langdurig aan een persoon met fysieke,
psychische of sociale noden verleend wordt door één of
meerdere personen uit de directe omgeving. De zorgverlening
vloeit voort uit een sociale relatie en gebeurt buiten het kader van
een beroepsactiviteit of van georganiseerd vrijwilligerswerk.
(Kennispunt Mantelzorg, 2014)
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De mantelzorgwijzer kan gebruikt worden door de personeelsdienst, door rechtstreeks leidinggevenden, door HR-verantwoordelijken … om een antwoord te bieden aan
medewerkers met vragen rond de combinatie van werk en mantelzorg. Dit door hen een overzicht te geven van wettelijke regelingen en/of inspiratie te bieden op het vlak van
mantelzorgvriendelijke maatregelen. Ook is het soms aangewezen om door te verwijzen naar nuttige instanties en/of informatiekanalen.

Mogelijke maatregelen binnen de organisatie voor werknemers in loondienst
Als werknemer met mantelzorgtaken kan het zijn dat je nood hebt aan het tijdelijk stopzetten of verminderen van je loopbaan om even meer tijd te kunnen vrijmaken voor de
zorg. In dat geval zijn er verschillende mogelijkheden wanneer je als werknemer in loondienst bij een organisatie aan de slag bent. In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven
van de wettelijke regelingen. Voor meer informatie neem je best contact op met je RVA-kantoor. Zij kunnen jouw specifieke situatie onder de loep nemen en gepaste antwoorden
bieden op al jouw vragen.
Enkele algemene aandachtspunten:
Voor sommige regelingen moet je aan bepaalde tewerkstellings- of anciënniteitsvoorwaarden voldoen. Deze worden hier niet weergegeven. Voor meer informatie
hieromtrent neem je contact op met de RVA of raadpleeg je de infobladen op de website: www.rva.be/nl/infobladen-voor-werknemers.
De regelingen die wel of niet mogelijk zijn, zijn afhankelijk van de sector waarin je werkt (openbare sector of privésector).
Tijdskrediet en thematisch verlof zijn twee verschillende verlofstelsels.
Thematisch verlof en tijdskrediet/loopbaanonderbreking kosten de werkgever niets. Het is de RVA die de uitkering aan de werknemer betaalt.
Thematisch verlof en tijdskrediet staan los van elkaar. De duur van thematisch verlof wordt niet in rekening gebracht om na te gaan of iemands recht op tijdskrediet
uitgeput is of niet.
Loopbaanonderbreking en tijdskrediet hebben mogelijks een invloed op je vakantiedagen, je eindejaarspremie en je pensioen. Voor meer info contacteer je de
RVA of kan je surfen naar de website van de Rijksdienst voor Pensioenen (www.onprvp.fgov.be ) of de Pensioendienst voor de Overheidssector (www.pdos.be ).
Tip: Ben je ouder dan 50 jaar? Contacteer dan zeker de RVA en laat je bijstaan in je keuze voor thematisch verlof/loopbaanonderbreking/tijdskrediet. Vanaf 50 jaar
gelden er soms hogere uitkeringen, die verschillen afhankelijk van de regeling.

Maatregel

Thematisch verlof

Wat

Meer info

Thematisch verlof is een periode waarbij het werk geheel of gedeeltelijk (1/2 of 1/5)
onderbroken wordt zonder dat er een einde komt aan de arbeidsovereenkomst. Tijdens
deze periode kan de werknemer een uitkering van de RVA krijgen. De thematische
verloven gelden zowel voor werknemers in de privésector als werknemers in de
openbare sector.

Thematisch verlof vraag je aan bij de werkgever
of personeelsdienst van de organisaties.
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Meer info:
www.rva.be/nl/infobladen-voor-werknemers

2

SOORTEN THEMATISCH VERLOF:
1. Ouderschapsverlof: volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die de
mogelijkheid biedt arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen
met het oog op de opvoeding van jonge kinderen.
Duur: 4 maanden volledige onderbreking, 8 maanden gedeeltelijke (1/2)
onderbreking of 20 maanden gedeeltelijke (1/5) onderbreking.
2. Verlof voor medische bijstand: volledige of gedeeltelijke
loopbaanonderbreking die de mogelijkheid biedt arbeidsprestaties tijdelijk te
schorsen of te verminderen om bijstand te verlenen aan een gezinslid of
familielid tot de tweede graad, dat lijdt aan een zware ziekte. Als zware ziekte
wordt beschouwd, elke ziekte of medische ingreep die de behandelende
geneesheer als zodanig beoordeelt en waarvoor hij meent dat elke vorm van
sociale, familiale of mentale bijstand noodzakelijk is voor het herstel.
Duur: 12 maanden volledige onderbreking of 24 maanden gedeeltelijke (1/2
of 1/5) onderbreking voor eenzelfde persoon.
 Mini-verlof voor medische bijstand: arbeidsprestaties kunnen
volledig geschorst worden gedurende een week (aansluitend
verlengbaar met een bijkomende week) om een minderjarig kind
tijdens of net na zijn/haar hospitalisatie wegens een zware ziekte bij
te staan of te verzorgen.
3. Palliatief verlof: volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die de
mogelijkheid biedt arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen
om palliatieve zorgen te verstrekken. De persoon aan wie je palliatieve zorgen
verleent, hoeft geen gezins- of familielid te zijn. Onder palliatieve zorgen
verstaat men elke vorm van bijstand (medisch, sociaal, administratief en
psychologisch) en verzorging van ongeneeslijk zieke personen die zich in de
terminale fase van hun leven bevinden.
Duur: 1 maand volledige of gedeeltelijke (1/2 of 1/5) onderbreking voor
eenzelfde persoon, verlengbaar met 1 maand.
Opmerkingen:
 Thematisch verlof is een recht. De werkgever kan uitstel vragen, maar kan het
niet weigeren.
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Meer info:
www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19
www.rechtenverkenner.be

Meer info:
www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t18
www.rechtenverkenner.be
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Meer info:
www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t20
www.rechtenverkenner.be

Tijdskrediet of
loopbaanonderbreking

 Aan thematisch verlof zijn er minder voorwaarden verbonden dan aan
tijdskrediet.
 Het is aan te raden eerst thematisch verlof op te nemen alvorens het
tijdkrediet te raadplegen:
₋ Voor thematisch verlof is er een verhoogde uitkering voor
werknemers vanaf 50 jaar bij gedeeltelijke loopbaanonderbreking.
₋ Tijdens thematisch verlof gebruik je niets van je tijdkrediet (en
omgekeerd): beiden staan los van elkaar.
Tijdskrediet of loopbaanonderbreking is een periode waarbij het werk geheel of
gedeeltelijk (1/2 of 1/5) onderbroken wordt zonder dat er een einde komt aan de
arbeidsovereenkomst. Tijdens deze periode kan de werknemer een uitkering van de
RVA krijgen. De term ‘tijdskrediet’ wordt gebruikt in de privésector, de term
‘loopbaanonderbreking’ wordt gebruikt in de openbare sector.
 In veel organisaties wordt een limiet gehanteerd van het aantal werknemers
dat tijdskrediet kan opnemen (wettelijke grens: 5%). Net als het thematisch
verlof, is ook tijdskrediet een recht waarop de werknemer een beroep kan
doen. Wanneer de limiet (van 5%) in een organisatie echter bereikt is, kan de
werkgever de aanvraag uitstellen en het tijdskrediet wordt dan niet
onmiddellijk toegekend. De werknemer komt op een wachtlijst terecht.
 Tijdskrediet is langer in duur in vergelijking met thematisch verlof, maar heeft
minder hoge uitkeringen.
OPENBARE SECTOR – ‘Gewone’ loopbaanonderbreking
De wetgeving rond loopbaanonderbreking in de openbare sector staat op de helling. Er
bestaan naast jaarlijkse vakantiedagen, heel wat verschillende soorten
loopbaanonderbrekingen, en dit afhankelijk van de sector en het soort contract
(statutair vs. contractueel) dat de werknemer heeft. Raadpleeg de website van de RVA
voor gedetailleerde en up-to-date informatie.
PRIVÉSECTOR – Tijdskrediet
1. Tijdskrediet einde loopbaanstelsel / landingsbaan: Vanaf 60 jaar (uitzonderlijk
vanaf 55 jaar) kunnen werknemers hun arbeidsprestaties gedeeltelijk (1/2 of
1/5) verminderen.
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Tijdskrediet vraag je aan bij de werkgever of de
personeelsdienst van de organisatie.
Meer info:
www.rva.be/nl/infobladen-voor-werknemers
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Meer info:
www.rva.be/nl/infobladen-voor-werknemers

Meer info
Oude regeling:
www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t138
Nieuwe regeling:

Andere

Opm.: Aan deze regeling zijn anciënniteits- of tewerkstellingsvoorwaarden
gekoppeld.
2. Algemeen stelsel tijdskrediet
2.a Tijdskrediet zonder motief: gehele of gedeeltelijke (1/2 of 1/5)
vermindering van arbeidsprestaties. Opgelet: sinds 01/01/2015 is er geen
uitkering meer voorzien voor wie tijdskrediet zonder motief opneemt.
2.b Tijdskrediet met motief: Gemotiveerd tijdskrediet geeft de werknemer
recht om de loopbaan volledig of gedeeltelijk (1/2 of 1/5) te onderbreken,
bovenop het basisrecht van tijdskrediet zonder motief.
2.b.1 Tijdskrediet met motief zorg en opleiding: Mogelijk voor de zorg
voor een kind jonger dan 8 jaar, voor het verstrekken van medische
bijstand, om palliatieve zorgen toe te dienen, voor het volgen van
een opleiding.
Duur: 36 maanden, eventueel kan dit uitgebreid worden tot 48
maanden (niet voor motief opleiding).
Opm.: Voor volledige of 1/2 onderbreking moet dit in cao van
arbeidsreglement vastgelegd zijn.
2.b.2 Tijdskrediet met motief ziek of gehandicapt (inwonend) kind:
Mogelijk voor zorg aan ziek minderjarig kind en zorg aan gehandicapt
(inwonend) kind (jonger dan 21 jaar).
Duur: 48 maanden
Vakantiedagen: Vakantiedagen kunnen ingezet worden om zorgtaken op te nemen. In
sommige organisaties worden er extra vakantiedagen toegekend, bijvoorbeeld
anciënniteitsdagen of arbeidsduurverminderingsdagen (ADV).
Omstandigheidsverlof: Werknemers hebben recht om afwezig te blijven van het werk
met behoud van hun normale loon bij bepaalde familiale gebeurtenissen. Er is dan
sprake van ‘klein verlet’.
Verlof om dwingende redenen: Onder dwingende reden wordt verstaan elke
onvoorzienbare, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en
noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist. Verlof om dwingende redenen
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www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t150
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Meer info:
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg, onder ‘schorsing van
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst’.
Meer info:
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg, onder ‘schorsing van
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst’.

kan bijvoorbeeld aangewend worden bij ziekte, een ongeval of een ziekenhuisopname
van een gezinslid.
Pleegzorgverlof: De werknemer die is aangesteld als pleegzorger heeft het recht om
van het werk afwezig te zijn voor de vervulling van verplichtingen en opdrachten of om
het hoofd te bieden aan situaties die voortvloeien uit de plaatsing van een persoon in
zijn gezin (6 dagen).

Uitzonderlijk verlof voor de begeleiding van bepaalde personen (openbare sector): Je
krijgt een verlof van maximaal vijf werkdagen per kalenderjaar om zieken, personen
met een handicap en maatschappelijk kwetsbaren te vergezellen tijdens vakantiereizen
en –verblijven in België of in het buitenland die worden georganiseerd door een
vereniging, een openbare instelling of een privé-instelling.
Uitzonderlijk verlof wegens overmacht: Dit verlof is enkel van toepassing op statutairen
(openbare sector). Je krijgt een verlof van maximum vier werkdagen per kalenderjaar
wegen overmacht te wijten aan de ziekte of een ongeval van een persoon waarmee je
samenleeft op dezelfde woonplaats.
Verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden: Dit verlof is enkel van
toepassing op statutairen (openbare sector) en kan enkel opgenomen worden
wanneer de goede werking van de dienst niet in het gedrang komt.
Afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden: Dit verlof is enkel
van toepassing op statutairen (openbare sector). De werknemer kan voltijds onbetaald
verlof krijgen. Voor de volledige loopbaan gaat het om een totaal van twee jaar.
Vierdagenweek – vrijwillig, met premie, zonder premie, vanaf 50 of 55 jaar: Dit verlof is
enkel van toepassing op statutairen (openbare sector). In het stelsel van de vrijwillige
vierdagenweek werkt de medewerker vier volledige dagen per week en heeft één vrije
dag. Die vrije dag kan steeds aangepast worden. Tijdens de periode van de vrijwillige
vierdagenweek mag de werkgever geen winstgevende activiteiten uitoefenen.
Verlof zonder wedde: Verlof zonder wedde opnemen, kan een mogelijkheid zijn om de
arbeidsprestaties even te onderbreken. Het is echter een gunst die de werkgever de
Dit product werd ontwikkeld met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid

Meer info:
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg, onder ‘schorsing van
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst’.
In bepaalde situaties kunnen mantelzorgers zich
laten registreren als pleegzorger. Meer
informatie zie www.pleegzorg.be
Meer info:
www.fedweb.belgium.be
www.rechtenverkenner.be
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Meer info:
www.fedweb.belgium.be
www.rechtenverkenner.be
Meer info:
www.fedweb.belgium.be
www.rechtenverkenner.be
Meer info:
www.fedweb.belgium.be
www.rechtenverkenner.be
Meer info:
www.fedweb.belgium.be
www.rechtenverkenner.be

Meer info:
www.fedweb.belgium.be

werknemer verleent (niet afdwingbaar) en de financiële gevolgen moeten in
overweging genomen worden.

www.rechtenverkenner.be
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg, onder ‘schorsing van
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst’.
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Mogelijke maatregelen buiten de organisatie
Maatregel
Vlaamse zorgverzekering

Aanvraag registratie als
mantelzorger

Statuut ‘mantelzorger’

Onderbrekingsuitkering bij
tijdskrediet /
loopbaanonderbreking
Vlaamse aanmoedigingspremie

Palliatief forfait –
Toelage voor thuisverzorging

Wat
De Vlaamse Zorgverzekering is bedoeld voor zwaar zorgafhankelijke personen die thuis
verzorgd worden, maar ook bewoners van een woonzorgcentrum of een psychiatrisch
verzorgingstehuis (erkend door de Vlaamse Gemeenschap), kunnen een aanvraag
indienen. De zorgverzekering geeft een forfaitaire vergoeding per maand van 130 euro,
o.a. voor de niet-medische kosten van mantelzorg.
Door het invullen van een formulier kan men zich laten registreren als mantelzorger.

Sinds de ‘wet Courard’ van april 2014 kregen mantelzorgers een officieel statuut,
voorlopig echter zonder specifieke rechten of financiële ondersteuning.

Een werknemer die beroep doet op een of andere vorm van tijdskrediet of
loopbaanonderbreking ontvangt een maandelijkse onderbrekingsuitkering.
Als je tijdskrediet of loopbaanonderbreking neemt, krijg je van de RVA een
onderbrekingsuitkering. Die uitkering kan aangevuld worden met een extra
aanmoedigingspremie van de Vlaamse Overheid. Je kan een aanmoedigingspremie
aanvragen in het kader van ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief
verlof. Het aanvragen van een aanmoedigingspremie is enkel mogelijk als je al de
goedkeuring voor een onderbrekingsuitkering van de RVA hebt.
Het palliatief forfait is er voor palliatieve patiënten die thuis worden verzorgd. Deze
premie is een forfaitair bedrag en kan twee keer worden aangevraagd.
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Meer info
De Vlaamse zorgverzekering vraag je aan bij de
dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds.
Meer info:
www.vlaamsezorgverzekering.be
Het registratieformulier kan je downloaden op
website Zorg en Gezondheid.
www.zorg-en-gezondheid.be/formulieren
Je kan het formulier indienen bij de dienst
maatschappelijk werk van je ziekenfonds. Zij
kunnen je ook helpen bij het invullen.
De wetgeving is te raadplegen via
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change
_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014051209&tabl
e_name=wet
De onderbrekingsuitkering vraag je aan bij de
RVA.
Meer info:
www.werk.be/onlinediensten/aanmoediginspremies

Palliatief forfait vraag je aan bij je eigen
ziekenfonds.
Meer info:
www.rechtenverkenner.be
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Zorgforfait

Chronisch zieken en/of personen met een handicap die hoge medische kosten hebben
en sterk afhankelijk zijn van de hulp van anderen, kunnen een beroep doen op het
zorgforfait voor chronisch zieken.

Belastingvrije som bij opvang
ouder familielid

Een ouder familielid (ascendent of zijverwant tot en met de tweede graad) die wordt
opgenomen in het gezin van de kinderen of kleinkinderen kan fiscaal ten laste worden
beschouwd.
Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg, betaalt een
lagere bijdrage voor de zorgverzekering.

Zorgverzekering –
bijdragevermindering

Tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden (met een beperking)

Bijkomende kinderbijslag

Gemeentelijke
mantelzorgpremie

Provinciale mantelzorgpremie

Onder bepaalde voorwaarden heeft een oudere die zorgbehoevend is recht op een
tegemoetkoming aan hulp voor bejaarden.

Kinderen tot 21 jaar met een beperking kunnen recht hebben op verhoogde
kinderbijslag.

De mantelzorgpremie is een bedrag dat maandelijks of jaarlijks door de gemeente wordt
betaald aan een mantelzorger. Niet iedere Vlaamse gemeente voorziet een
mantelzorgpremie. In 2014 hebben 231 op 308 Vlaamse gemeenten een premie en de
toekenningsvoorwaarden verschillen voor elke gemeente.
Opm.: Stad Brugge betaalt een mantelzorgpremie aan de persoon die vrijwillig
instaat voor de alledaagse zorg van iemand die zwaar zorgbehoevend is. De
premie bedraagt 20 euro per maand en wordt 3-maandelijks uitbetaald.
Sinds 2014 keren de provincies geen individuele premies meer uit, deze bevoegdheid is
volledig verschoven naar de gemeenten.
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Het zorgforfait vraag je aan bij je eigen
ziekenfonds.
Meer info:
www.rechtenverkenner.be
Opnemen in belastingaangifte.
Meer info:
www.minfin.fgov.be
De zorgverzekering – bijdragevermindering
vraag je aan bij je ziekenfonds.
Meer info:
www.zorg-en-gezondheid.be
Meer info:
www.socialsecurity.fgov.be
http://www.handicap.fgov.be/nl/tegemoetkomi
ngen/tegemoetkoming-voor-hulp-aanbejaarden
Meer info:
www.socialsecurity.fgov.be
http://www.handicap.fgov.be/nl/tegemoetkomi
ngen/verhoogde-kinderbijslag
De mantelzorgpremie vraag je aan bij de
gemeente, je ziekenfonds of het OCMW.
Meer info:
www.rechtenverkenner.be
Aanvragen bij Stad Brugge /Sociaal Huis/ Dienst
Welzijn.
/
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Persoonlijk assistentiebudget
(PAB)

Een PAB is een budget dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
(VAPH) geeft om assistentie thuis, op school of op het werk te organiseren en te
financieren.

VT-statuut
Verhoogde tegemoetkoming
voor gezondheidszorgen –
voorkeursregeling

Het systeem van de verhoogde tegemoetkoming maakt de gezondheidszorg voor
bepaalde personen goedkoper:
bij uitgaven voor gezondheidszorg betaalt u minder remgeld;
- het systeem van betalende derde kan worden toegepast: de zorgverlener
rekent dan rechtstreeks af met het ziekenfonds;
- voor de maximumfactuur geldt onder meer een lager plafondbedrag voor de
medische kosten die u jaarlijks zelf moet betalen.

Het PAB wordt aangevraagd bij het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap.
Meer info:
www.vaph.be
Het VT-statuut wordt aangevraagd bij de dienst
maatschappelijk werk van je ziekenfonds.
Meer info:
www.rechtenverkenner.be
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Organisaties en diensten die nuttig kunnen zijn m.b.t. het combineren van werk en mantelzorg
Organisatie/dienst

Wat

Personeelsdienst op het werk
Bedrijfsarts

Hier informeer je je over de bestaande mogelijkheden om je werk met mantelzorg te combineren (verlofstelsels, flexibiliteit, …).
De bedrijfsarts kan een aanspreekpunt vormen voor een mantelzorger.
Bij de VDAB en RVA kan je terecht voor nauwkeurige informatie rond wettelijke regelingen m.b.t. de combinatie van werk en mantelzorg
(vb. voorwaarden voor maatregelen, vergoedingen, aanvraagformaliteiten… ). De RVA betaalt de uitkeringsvergoeding voor de duur van
het tijdskrediet/de loopbaanonderbreking.
Bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van je gemeente kan je terecht voor advies en ondersteuning op verschillende
vlakken (financiële hulp, psychosociale hulp, thuishulp, medische hulp...).
Het Sociaal Huis is één centraal aanspreekpunt en informatieloket per gemeente waar inwoners terecht kunnen met al hun
welzijnsvragen. Vragen kunnen van financiële, juridische, relationele, persoonlijke en psychische aard zijn.
De vakbond is over het algemeen op de hoogte van de mogelijkheden die van overheidswege worden aangeboden om werk en zorg te
combineren.
Bij je gemeente/stad kan je informeren naar de mantelzorgpremie en kan je terecht voor advies en ondersteuning.
Bij het ziekenfonds kan je als mantelzorger terecht voor informatie (Vb. Heb ik recht op een tegemoetkoming? Waar kan ik terecht voor
emotionele steun? Wie kan me helpen bij medische verzorging? Kan ik beroep doen op een poetsdienst?).
Voor bepaalde tegemoetkomingen dien je attesten voor te leggen die de zorgbehoefte aantonen van de persoon voor wie je zorgt. De
zorgbehoefte kan worden vastgesteld door een erkende sociale dienst zoals dienst Maatschappelijk werk van het ziekenfonds.
De Dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds kan helpen bij:
- Ziekte- en invaliditeitsvergoeding;
- Gewaarborgd minimuminkomen;
- Verhoogde kinderbijslag;
- Tegemoetkomingen voor personen met een handicap;
- Tussenkomsten van de zorgverzekering;
- Aanvragen voor gezinszorg;
- Kopen of huren van hulpmiddelen (vb. rolwagens, krukken);
- Informatie over premies/tegemoetkomingen.
Er zijn in Vlaanderen en Brussel 6 verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers die erkend zijn door Zorg en Gezondheid. Gebruikers
en mantelzorgers kunnen zich gratis lid maken van zo’n vereniging. Hieronder vind je de adressen en contactgegevens van die 6 erkende
verenigingen van gebruikers en mantelzorgers:

RVA
VDAB
OCMW
Sociaal Huis
Vakbond
Gemeente / Stad

Ziekenfonds

Verenigingen van gebruikers en
mantelzorgers/
‘Mantelzorgverenigingen’
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Steunpunt Mantelzorg (socialistische mutualiteit)
Sint Jansstraat 32-38 - 1000 Brussel
T: 02 515 03 94
E: steunpunt.thuiszorg@socmut.be
www.steunpuntmantelzorg.be
Vzw Liever Thuis LM (liberale mutualiteit)
Livornostraat 25 - 1050 Elsene
T: 02 542 87 09
E: lieverthuis@mut400.be
www.lieverthuis.mut400.be
Ziekenzorg CM (christelijke mutualiteit)
Haachtsesteenweg 579/40 - 1031 Schaarbeek
T: 02 246 47 81
www.ziekenzorg.be
Mantelzorgtelefoon Ziekenzorg CM: 078 15 50 20
Ons Zorgnetwerk (Ons)
Remylaan 4B - 3018 Wijgmaal
T: 016 24 49 49
E: onszorgnetwerk@ons.be
www.onszorgnetwerk.be
OKRA-ZORGRECHT van OKRA, trefpunt 55+ (OKRA)
Bezoekadres: Haachtsesteenweg 579 - 1030 Schaarbeek
Postadres: Postbus 40 - 1031 Brussel
T: 02 246 57 72
E: zorgrecht@okra.be
www.okrazorgrecht.be
S-Plus Mantelzorg (Socialistische Mutualiteiten)
Sint Jansstraat 32-38 - 1000 Brussel
T: 02 515 02 63
E: mantelzorg@s-plusvzw.be
www.s-plusvzw.be/mantelzorg
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Nuttige instanties en/of informatiekanalen m.b.t. mantelzorg
Organisatie/dienst

Rechtenverkenner

De Sociale Kaart
VAPH
Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap
VFG
Vereniging voor personen met
een handicap

Agentschap Zorg en
Gezondheid

Centra voor kortverblijf

Wat
De rechtenverkenner geeft een online overzicht van sociale rechten, premies en andere
voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie ... op Vlaams,
Federaal, provinciaal en gemeentelijk niveau en lijst tevens de voorwaarden op waaraan
men moet voldoen om er recht op te hebben. Bij het luik ‘Van A tot Z’ kan je met behulp
van trefwoorden (vb. mantelzorg) gericht zoeken. Via het persoonlijk profiel kan je
aangeven of je iemand (palliatief) verzorgt en zo nagaan op welke tegemoetkomingen je
recht hebt.
De Sociale Kaart geeft een online overzicht van voorzieningen uit de Welzijns- en
gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel.
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) geeft aan personen met
een handicap tegemoetkomingen voor diverse hulpmiddelen, kan doorverwijzen naar
diensten en voorzieningen en reikt het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) uit.
VFG is een door de overheid erkende en gesubsidieerde socio-culturele vereniging en
vrijwilligersorganisatie en partner van de Socialistische Mutualiteiten. Het VFG is een
ontmoetingsplaats, geeft antwoord op vragen, komt op voor rechten en organiseert tal
van activiteiten voor personen met een handicap.
Agentschap Zorg en Gezondheid is een dienst van de Vlaamse overheid. Het ondersteunt
en reglementeert een waaier aan zorg- en gezondheidsinitiatieven: van zuiver drinkwater
tot gezonde voeding, van kanker tot infectieziekten en van preventieve organisaties tot
palliatieve zorginstellingen.
Woonzorglijn van het Agentschap Zorg en Gezondheid: De Woonzorglijn is een meldpunt
waar u terecht kunt met al uw vragen en klachten over ouderenzorgvoorzieningen. U kunt
de Woonzorglijn bereiken op 078 15 25 25 of via de website.
Een centrum voor kortverblijf biedt, gedurende een bepaalde periode en buiten het
thuismilieu, tijdelijke opvang en verzorging aan zorgbehoevende ouderen. De oudere
verblijft dag en nacht, of alleen ’s nachts in het centrum. Dit betekent een tijdelijke
ontlasting voor de thuis- en mantelzorg. Een centrum voor kortverblijf is steeds
verbonden aan een woonzorgcentrum en biedt dezelfde diensten aan: verblijf,
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Website
www.rechtenverkenner.be

www.desocialekaart.be
www.vaph.be
13

www.vgf.be

www.zorg-en-gezondheid.be

www.zorg-en-gezondheid.be/woonzorglijn
www.kortverblijven.be

Dagverzorgingscentra

Pleegzorg

Nachtzorg
Similes
Seniorenvereniging S-Plus
Vakantiecentra van de
socialistische mutualiteiten
Expertisecentrum Dementie
Vlaanderen
De zilveren gids
Trefpunt Zelfhulp vzw

VIVA SVV

Vlaams Patiëntenplatform
Thuiszorgzakboekje WestVlaanderen

hygiënische en verpleegkundige verzorging, activering en revalidatie, animatie- en
ontspanningsactiviteiten, psychosociale ondersteuning en sociale contacten met andere
bewoners.
Personen van 65 jaar of ouder, kunnen terecht in een dagverzorgingscentrum. Een
zorgbehoevende gaat naar een dagverzorgingscentrum wanneer er op bepaalde dagen of
uren geen verzorging thuis mogelijk is of wanneer de mantelzorgers aan rust toe zijn.
Bepaalde mantelzorgers kunnen financiële en administratieve ondersteuning krijgen van
een dienst voor Pleegzorg (ook voor volwassen zorgbehoevenden), zoals personen die
een broer of zus met een beperking laat inwonen, grootouders die hun kleinkinderen
opvoeden…
Nachtzorg ondersteunt mantelzorgers in de zorg door een aantal nachten per week de
zorg over te nemen.
Similes is een vereniging voor gezinsleden en nabij betrokkenen van personen met
psychiatrische problemen.
S-Plus is een vereniging die een boeiend en afwisselend programma samenstelt voor
senioren. Dit kan gaan om voordrachten, gezellige uitstappen en momenten, …
De VZW S-Relax biedt ondersteuning aan de werking van de tien vakantiecentra van de
Socialistische Mutualiteiten, verspreid over Vlaanderen en Wallonië.
Zorgen voor een persoon met dementie, hoe pak je het aan?
Op de website van De zilveren gids vind je allerlei informatie terug om een goede keuze te
maken in het uitgebreide aanbod ouderenvoorzieningen en te genieten van je rechten
tijdens je verblijf.
Overzicht van zelfhulpgroepen in Vlaanderen.
VIVA-Socialistische Vrouwen Vereniging (VIVA-SVV) is een eigentijdse vrouwenorganisatie
met een sterk uitgebouwd netwerk. Via lokale vrijwilligers en professionele medewerkers
biedt VIVA-SVV een ruim en afwisselend activiteitenaanbod: gezondheidstips, leuke
uitstapjes met het gezin, ontspanning, beweging, debat, lezingen, creativiteit en cultuur.
De portaalsite Vlaams Patiëntenplatform biedt een overzicht van patiëntenverenigingen.
Op deze site kan op een eenvoudige manier het bestaande aanbod in de
eerstelijnsgezondheidszorg uit de provincie West-Vlaanderen geraadpleegd worden.

Dit product werd ontwikkeld met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid

http://www.zorg-engezondheid.be/Zorgaanbod/Residentieleouderenzorg/Dagverzorgingscentra/v
www.pleegzorgvlaanderen.be

www.nachtzorg.be
www.similes.org
www.s-plusvzw.be
www.s-relax.be
www.dementie.be
www.omgaanmetdementie.be
www.dezilverengids.be

www.zelfhulp.be
www.viva-svv.be

www.vlaamspatientenplatform.be
www.thuiszorgzakboekje.be
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Magenta
Zorgzoeker

Gegevens die interessant zijn, kunnen bijgehouden worden in een gepersonaliseerd
zakboekje
Magenta biedt info- en vormingsavonden aan voor ouders met een zorgenkind van 0 tot
14 jaar.
Hier kan je alle zorg- en hulpverlenende diensten en voorzieningen in Vlaanderen
terugvinden.

http://ppw.kuleuven.be/ogop/magentaproject/
magentaproject#voor%20ouders
www.zorgzoeker.be
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Bronnen
Met dank aan Johan Quintens (Administratief deskundige - Teamchef Infodienst) van RVA Brugge voor de hulp bij het schrijven van deze mantelzorgwijzer.
Geraadpleegde websites:
 www.rva.be
 www.rechtenverkenner.be
 www.werk.belgië.be
 www.pleegzorg.be
 www.fedweb.belgium.be
 www.vlaamsezorgverzekering.be
 www.zorg-en-gezondheid.be
 www.werk.be
 www.minfin.fgov.be
 www.socialsecurity.fgov.be
 www.vaph.be
 www.desocialekaart.be
 www.vgf.be
 www.kortverblijven.be
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