pmien dagbesteding voor volwassenen
Overzicht beschikbare middelen wonen
Beschikbare middelen (groen: link naar informatiefiche)

Externe links

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
 Begeleiding: hulp bij het huishouden, opvoedingsondersteuning kinderen, leren
zelfstandig wonen, …
 Rechtstreeks Toegankelijke Hulp RTH of Persoonsvolgend Budget PVB
 Dagopvang: zinvolle dagbesteding. Bijvoorbeeld: koken, creatieve activiteiten,
zelfredzaam leren zijn of sociale vaardigheidstraining
 RTH max 91 dagen/jaar, indien meer nodig PVB
 Verblijf of woonondersteuning: een overnachting in een VAPH-voorziening
waarbij je ook ’s avonds en ’s ochtends wordt ondersteund (week en wk)
 RTH max 61 nachten/jaar, indien meer nodig PVB
Uitsluitend met een PVB:
 Individuele praktische hulp: een-op-een begeleiding bij algemene dagelijkse
activiteiten wassen, eten, aankleden, praktische hulp op het werk, …
 Globale individuele ondersteuning: een-op-eenbegeleiding voor meerdere
levensdomeinen
 Oproepbare permanentie: oproepen van een-op-een ondersteuning die binnen
een bepaalde tijd niet planbaar is (bv. na een val hulp oproepen)
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VAPH - Ondersteuning

VAPH - Hulpmiddelen

Hulpmiddelen
 Uit de refertelijst
 Niet uit de refertelijst
 Andere

Geestelijke Gezondheidszorg
Centrum voor geestelijke gezondheidszorg - GGZ (ambulante begeleiding,
consultaties)

GGZ- voorzieningen

 Medisch-psychiatrische hulpverlening
 Psychotherapeutische hulpverlening

Wonen met begeleiding
 Beschut wonen
 Psychiatrische thuiszorg

GGZ - beschut wonen
GGZ – Psychiatrische thuiszorg

Opvang volwassenen
 Observatie en behandeling in een psychiatrisch dienst van een ziekenhuis
(consultatie, opname, spoedinterventie, mobiel team, specifieke diensten)
 Observatie of behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis (consultatie, opname,
crisisopvang, dagopvang, nachtopvang, nabehandeling)

Thuiszorg
 Gezinszorg (persoonverzorging, hulp in huishouden, gezelschap en
aanspreekpunt, beperkt schoonmaken)
 Aanvullende thuiszorg (schoonmaak, oppashulp, uitvoeren van kleine karweitjes)
 Dienst logistieke hulp (schoonmaak, hulp bij karweitjes)
 Thuisverpleging
 Lokaal dienstencentrum
o advies, informatie
o recreatie
www.Participate-autisme.be

Belgische ziekenhuizen - adressen
Psychiatrische ziekenhuizen - adressen

Vlaams Agentschap ZG - Thuiszorg algemeen

o

hulp bij activiteiten van het dagelijkse leven (warme maaltijden aan huis,
hulp bij boodschappen, hulp bij huishoudelijke klussen, …)
 Regionaal dienstencentrum
o Advies, informatie (dienstverlening, hulpmiddelen, woningaanpassingen)
o Coördinatie (overleg met verschillende zorgverleners)
 Dienst maatschappelijk werk ziekenfonds
 Andere

Federale overheid












Dienstencheques
PWA-cheques
Integratietegemoetkoming
Inkomensvervangende tegemoetkoming
Verhoogde kinderbijslag
Vermindering van de onroerende voorheffing
Vermindering personenbelasting
Sociaal tarief voor gas en elektriciteit
Sociaal telefoontarief
Korting of gratis abonnement De Lijn
Andere

Provincie en gemeente
 Premies
 Andere

Dienstencheques
PWA - Edenred
FOD – tegemoekomingen en andere voordelen

De Lijn – Korting of gratis abonnement

Rechtenverkenner
Premiezoeker

Ziekenfonds





Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen
Terugbetaling therapie
Dienst maatschappelijk werk
Andere
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RIZIV – Verhoogde tegemoetkoming
Terugbetaling prestaties psychologen
Vlaams Agentschap ZG – Diensten maatschappelijk
werk van het ziekenfonds

VDAB











Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)
Tewerkstelling in een beschutte werkplaats
Tegemoetkoming in de verplaatsingsonkosten
Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding en
arbeidspostaanpassingen
Gespecialiseerde trajectbepalings- en begeleidingsdienst (GTB)
Gespecialiseerd opleidings-, begeleidings- en bemiddelingscentrum (GOB)
Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding (GIBO)
Geïntegreerde beroepsOPleiding (GOP)
Jobcoach
Andere

VDAB - VOP
VDAB – Beschutte werkplaats
VDAB – Tegemoetkomingen verplaatsingskosten
VDAB – Tegemoetkomingen arbeidsgereedschap, kleding en arbeidspostaanpassingen
GTB - Vlaanderen
VDAB - GOB
VDAB - GIBO
FeGOB - GOP
VDAB - Jobcoaching

Therapie en begeleiding (privé)





Auticoach
Psycholoog/orthopedagoog
Psychiater
Andere

Budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling
 Centrum Algemeen Welzijn (CAW)
 OCMW
 Andere

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
 Huren
 Kopen
 Lenen

www.Participate-autisme.be

CAW
Belgium.be - OCMW

VMSW

Ouder- en familievereniging en zelfhulpgroep
 Vlaamse Vereniging Autisme (VVA)
 PASS-groep
 Andere

Begeleiding tijdens vrijetijdsactiviteiten





Organisatie voor vrijetijdszorg
Sportclubs voor personen met een handicap
Intro-events
Andere

Ondersteuning netwerk






Ouders
Familie
Vrienden
Buren
Andere
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VVA
PASS-groep

VAPH – Vrijetijdszorg adressen
Intro-events

