
Voorwoord

Nu de maartse buien en aprilse grillen definitief 
tot het verleden behoren, kunnen we onszelf 
opladen aan de warmte van de zomerzon. Neem 
er een glaasje bij en lees meteen deze nieuwe 
Thuisbezorgd even door.

We informeren je graag rond de Vlaamse Sociale 
Bescherming (VSB). Wie veel zorg nodig heeft, 
heeft doorgaans immers ook veel kosten. De VSB 
geeft een zorgbudget aan mensen die gedurende 
een lange periode veel zorg nodig hebben. We 
geven een aantal concrete budgetten mee. 

Daarnaast gaan we in op jeugdige mantelzorgers, 
nemen we jou mee in een digitaal platform voor 
buurtgerichte zorg en geven we onze regionale 
activiteitenkalender mee.

Kortom: meer dan stof genoeg om even in de 
zomerzon te genieten!

Thuisbezorgd
  Wist je dat …

17 % van de schoolgaande jeugd mantelzorger is? Samana 
wil geëngageerde scholen en verenigingen ondersteunen 
bij het beter afstemmen van hun werking op de noden 
van deze jeugdige mantelzorgers. Als scholier krijg je 
immers, bovenop schoolse taken, verantwoordelijkheden 
die veel leeftijdsgenoten niet ervaren. Om aan die jonge 
mantelzorgers tegemoet te komen, richtte Samana op 16 
mei 2019 het Scholennetwerk voor jonge mantelzorgers op.
Meer info: www.samana.be/mantelzorgvriendelijke-school

!

!

Hoplr een nieuw sociaal netwerk is voor je buurt? Het is, via 
een app op je smartphone of via internet, een bijkomende 
manier om in contact te treden met je buren. Via Hoplr kun 
je nieuwe buren leren kennen, een buurtactiviteit organi-
seren, spullen lenen van buren, op zoek gaan naar iemand 
die samen iets met jou wil doen,… Buren die je normaal 
niet veel zou zien, komen plots een stukje dichterbij. Hoplr 
is immers een netwerk op buurtniveau: op basis van de 
woonplaats, kom je in contact met mensen die in jouw buurt 
wonen. Meer info of rechtstreeks registreren? Surf even 
naar www.hoplr.be of download de Hoplr-app.

! Wist je dat …
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Tegemoetkomingen Vlaamse sociale bescherming:
wat is het, wat is nieuw?  

De Vlaamse sociale bescherming (VSB) is een ‘extra’ 
bovenop de sociale zekerheid (RIZIV).
Concreet: wie ziek is, kan in België rekenen op de federale 
sociale zekerheid (RIZIV) voor de terugbetaling van dok-
terskosten, medicatie en andere ziektekosten. Voor wie 
echter veel zorg nodig heeft gedurende een langere peri-
ode, zijn er vaak nog een hoop andere kosten. In dat geval 
kun je een beroep doen op de Vlaamse sociale bescher-
ming onder voorwaarden. 

Deze zorgbudgetten worden gespijsd door de zorgpremies 
die iedereen in Vlaanderen betaalt: 4,5 miljoen inwoners 
betalen elk jaar een zorgpremie van 52 euro of 26 euro voor 
mensen met een laag inkomen (2019).  Je betaalt die zorg-
premie aan je ‘zorgkas’, CM-leden dus bij de CM-zorgkas. 

Welke Zorgbudgetten zijn er?
Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor 
mensen die veel zorg nodig hebben gedurende langere 
tijd. Er bestaan verschillende categorieën: 

• Een ‘zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden’ van 130 
euro/maand, voor mensen die thuis veel mantelzorg 
en/of professionele ondersteuning nodig hebben 
of ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven. 
Vroeger heette dit de ‘zorgverzekering’. Recht op dit 
budget is onder voorwaarden en met een geldig attest 
van zorgbehoevendheid (minstens een Bel-score van 
35 punten) voor mensen die thuis verblijven of een 
verblijfsattest van het WZC of PVT.  

•  Een ‘zorgbudget voor ouderen met een zorgnood’ 
van maximaal 583 euro/maand (afhankelijk van het 
inkomen). Vroeger heette dat de ‘tegemoetkoming voor 
hulp aan bejaarden’. Ook hier gelden voorwaarden: 
enkel voor personen die ouder zijn dan 65 jaar, een 
attest van verlies van zelfredzaamheid van minimum 7 
punten hebben en een inkomen dat onder een bepaald 
grensbedrag valt.

Met een zorgbudget kunnen de kosten voor de 
dagelijkse hulp (mantelzorg of andere thuiszorg) vergoed 
worden of extra kosten opgevangen worden die ze als 
zorgbehoevende hebben.

Sinds enige tijd zijn er in België en Vlaanderen 
verschuivingen in het aanvragen en toekennen van 
tegemoetkomingen. Een aantal tegemoetkomingen 
zijn doorgeschoven van de federale overheid naar de 
Vlaamse overheid: de Vlaamse sociale bescherming. 

Mobiliteitshulpmiddelen
Wie door chronische ziekte, ouderdom of een beperking een 
hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen, kan via de 
Vlaamse sociale bescherming een “mobiliteitshulpmiddel” 
kopen of huren. Een rolstoel, elektrische scooter, duwwandel-
wagen, driewielfiets ...
Als je voldoet aan de medische voorwaarden kan de Vlaamse 
sociale bescherming tussenkomen in de kosten voor de aan-
koop of de huur van een mobiliteitshulpmiddel en in de kosten 
voor het onderhoud en de herstelling van dat hulpmiddel. 
Meer info in de Thuiszorgwinkels (zie info hiernaast).

We verwijzen ook naar ons artikel in Thuisbezorgd nummer 
4/2018.
Je kan dit ook nog online nalezen op https://www.cm.be/
diensten-en-voordelen/advies-en-informatie/diensten/
thuiszorgcentrum
Meer info ook op de website  www.vlaamsesocialebe-
scherming.be of https://www.cm.be/zorgkas,  of bel de 
CM-Zorgtelefoon 078 152 152.
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Genuanceerd vrouwelijk Stoer mannelijk

Vinny: zitbroek in 
jeans donkerblauw
• zittende pasvorm, 

achteraan hoger 
dan vooraan

• langere broeks-
pijpen

• sluiting met knoop

Zoë: zitbroek 
in jeans 
donkerblauw
• hoger in de rug 

met elastische 
boord

• langere broeks-
pijpen

• zeer lange rits is 
een grote hulp als 
je moet sonderen

Zita: zitbroek
zwart of 
marineblauw 
• hoger in de rug en 

buik met elasti-
sche boord

• langere broeks-
pijpen

• geen knopen

Mila: broek met 
elastiek
• zwart of marine-

blauw 
• zittende pasvorm, 

achteraan hoger 
dan vooraan

• langere broeks-
pijpen

• sluiting met knoop

Vito: zitbroek
zwart of 
marineblauw 
• zittende pasvorm
• hoger in de rug 

met elastische 
boord

• langere broeks-
pijpen

• twee zakken aan 
dijbeen met rits

Mo: broek met 
elastiek
zwart of 
marineblauw
• onopvallende 

elastische boord
• afgewerkt met 

siergulp
• twee schuine 

zakken vooraan, 
twee zakken 
achteraan

Meer informatie nodig? 
www.thuiszorgwinkel.be 

Thuiszorgwinkels regio Waas en Dender: 
03 760 00 30 of info@assisttzw.be

Thuiszorgwinkels regio Midden-Vlaanderen:
09 242 43 44 of info.mvl@tzw.be

riemlussen 
om de broek 
gemakkelijk 

aan en uit te 
trekken

hogere 
achterkant 

speciaal voor 
zitten

onopvallende 
elastiek

geen druk-
gevende 

zakken op 
het zitvlak

goed bereikbare 
zakken

met 
siergulp

Aangepaste kledij voor mensen met
een beperking
Kleren maken de man en de vrouw. Ook als je een 
beperking hebt. Sinds kort kan je bij Thuiszorgwinkel 
innovatieve kledij kopen die is afgestemd op mensen 
met CVA, dwarslaesie, MS, ALS, Parkinson, demen-
tie, reuma of artritis. Ook voor ouderen die zich niet 
meer zo goed zelf kunnen behelpen, zit deze kledij 
als gegoten.

Er bestaan modellen voor vrouwen en mannen die speciaal 
ontworpen zijn voor rolstoelgebruikers en die je ook kan dra-
gen als je rechtstaat.  Een aantal voordelen op een rijtje:

• de zittende pasvorm zorgt ervoor dat je broek achteraan 
hoger is dan een standaardbroek;

• geen zakken op het zitvlak die druk kunnen geven;
• je kan zittend gemakkelijk aan de zijzakken;
• de rits, knoop of haaksluiting kan je eenvoudig openen en 

sluiten;
• riemlussen maken het gemakkelijk om de broek aan en uit 

te trekken;
• zo ontworpen dat er overal incontinentiemateriaal in past.



Thuisbezorgd via e-mail
Help je graag mee de papierberg te verkleinen en een boom uit te sparen? Je kunt deze nieuwsbrief ook 
ontvangen via e-mail. Stuur ons een e-mail op thuiszorgcentrum.mvl@cm.be of thuiszorg.waasendender@
cm.be met vermelding dat je de Thuisbezorgd via e-mail wenst te ontvangen. Bedankt voor je medewerking!

ii

De Thuiszorgcentra zijn toegankelijk  
voor minder mobiele personen.

De dienst- en hulpverlening is gratis. 
Vertrouwelijkheid en discretie zijn 

gewaarborgd.

Thuiszorgcentrum Gent
tel. 09 267 50 90 

Thuiszorgcentrum Land van Aalst
tel. 09 267 50 91

Thuiszorgcentrum Leie en Schelde
tel. 09 267 50 94

Thuiszorgcentrum Meetjesland
tel. 09 267 50 92

Thuiszorgcentrum Vlaamse Ardennen
tel. 09 267 50 93

mail: thuiszorgcentrum.mvl@cm.be

‘Thuisbezorgd’
is een nieuwsbrief voor thuiszorg- 

gebruikers, mantelzorgers  
en hulpverleners en 

verschijnt vier maal per jaar.

Redactieadres:
CM Midden-Vlaanderen, 

Martelaarslaan 17, 9000 Gent
tel. 09 224 77 11 - www.cm.be

vu: Jean-Paul Corin, 
Martelaarslaan 17, 9000 Gent

Volgende diensten werkten mee  
aan dit nummer 

Familiezorg Oost Vlaanderen
Familiehulp 

CM-Thuiszorgwinkels
CM-Thuiszorgcentrum

CM-Dienst Maatschappelijk Werk 
Samana

Wil je deze Nieuwsbrief  
elektronisch ontvangen: 

thuiszorgcentrum.mvl@cm.be
Liever geen Nieuwsbrief meer? 

thuiszorgcentrum.mvl@cm.be  
of 09 267 50 9224 september om 14 uur, LBB, Martelaarslaan 17, Gent

26 september om 14 uur, CM kantoor, Garenstraat 46, Eeklo
3 oktober om 19 uur, CM kantoor, St. Jorisstraat 27, Aalst
17 oktober om 14 uur, CM kantoor, Sint-Jozefsplein 7, Oudenaarde 
22 oktober om 14 uur, CM kantoor, Kortrijkstraat 88, Deinze

Meer info en inschrijving via de Thuiszorgcentra (zie hiernaast). Bekijk ook het ruimer 
aanbod op www.cm.be/agenda.

Agenda infosessies

Wandelen voor Mantelzorg 

‘Plan vooraf je beste zorg: wilsverklaring, levenseinde, euthanasie’ :
een uiteenzetting over hoe zelf je zaken voor je toekomst te regelen.

Samana en de Thuiszorgcentra zetten op 
zaterdag 7 september de inzet en het belang 
van mantelzorg in de kijker. We willen man-
telzorgers een stem en een gezicht geven 
door samen te wandelen. 

De wandeling is gezinsvriendelijk, toegan-
kelijk voor buggy- en rolstoelgebruikers en 
ook in afstand zeker haalbaar. Onderweg 
brengen we het maatschappelijk belang 
van de mantelzorger onder de aandacht. 
Iedereen kan deelnemen, want het parcours 
van 3,6km of 8km op verharde wegen is vol-
ledig toegankelijk.

Trek jouw wandelschoenen aan! 

Wanneer en waar?
zaterdag 7 september 2019 vanaf 13.30 uur,
Centrum Jules Maenhaut, 
Hundelgemsesteenweg 690, Merelbeke

Kostprijs en inschrijven?
Een gezonde inspanning voor slechts 2 euro, 
gratis drankje en verzekering inbegrepen.
Graag vooraf inschrijven via mvl@samana.
be of 09 267 53 53.

• Geen buitenstaanders in mijn huis donderdag 12 september, 19.30 uur 
CM-kantoor, Garenstraat 46, Eeklo

• Brondag voor mantelzorgers 
Deelnameprijs: 20 euro - middagmaal, koffie, drank en een pannenkoek inbegrepen 
dinsdag 17 september van 10 tot 16 uur 
Domein De Ghellinck, Wortegem-Petegem 

• De zorgvolmacht  
- donderdag 12 september om 19.30 uur, CM-kantoor, Martelaarslaan 17, Gent 
- maandag 7 oktober om 19.30 uur, Domein Schotte, Kapellekensbaan 8, 9320 Aalst 
- dinsdag 24 september om 14 uur, Ontmoetingscentrum De Rekkelinge, 
   Des. Delcroixstraat 1 A Deinze

• Mantelzorg voor personen met dementie  
donderdag 10 oktober om 14 uur, CM-kantoor, Martelaarslaan 17, Gent 

Inschrijven via 09 267 53 53 of mvl@samana.be
Deelnameprijs: 3 euro, ter plaatse te betalen. Koffie of drankje en versnapering 
inbegrepen!

Mantelzorgbijeenkomsten


