Informatiebrochure Sociale Dienst Wetteren

Thuiszorg
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Brenda Watté
09/368 82 17

II Inleiding: naar huis met
thuiszorg

Door een ziekenhuisopname kan de thuissituatie van een patiënt vaak
ingrijpend veranderen. Samen met de sociale dienst van het ziekenhuis
kan dan gezocht worden naar een oplossing die beantwoordt aan Uw
zorgvraag.
Thuiszorgdiensten kunnen in vele gevallen een steun zijn in de herstelperiode, soms zelfs een opname in een instelling uitstellen of vermijden.
Het is belangrijk om van bij de opname het ontslag uit het ziekenhuis
voor te bereiden. Op die manier kan de overgang van het ziekenhuisnaar het thuismilieu zo vlot mogelijk gebeuren. Daarom werkt het ziekenhuis ook samen met alle partners die deel uitmaken van het Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg, ook SEL genoemd.
De SEL groepeert alle diensten, personen en organisaties die in onze
regio op het vlak van de thuiszorg actief zijn. Het doel is de thuiszorg
perfect op Uw noden en wensen af te stemmen. Dit kan door ondermeer algemene taakafspraken te maken tussen de verschillende betrokkenen en door het organiseren van teamoverleg, opmaken en opvolgen van een zorgenplan in samenspraak met de huisarts, de familie
en de betrokken hulpverleners.
U kan een lijst van de partners die deel uitmaken van de SEL bekomen
bij de sociale dienst van het ziekenhuis.

Enkele belangrijke tips:
•
•

Indien U een probleem voorziet bij ontslag uit het ziekenhuis, contacteer dan reeds bij het begin van de ziekenhuisopname de sociale
dienst.
Indien de patiënt reeds thuishulp kreeg, is het belangrijk de verantwoordelijke voor de dienst thuiszorg een seintje te geven bij opname in het ziekenhuis. Zo kan men proberen de thuishulp aan te
passen naargelang de zorgbehoefte in het gezin.

II Thuisverpleging
Vorm van hulpverlening

Verpleegkundige zorgen zoals:
• Toilet
• Inspuitingen
• Wond- en stomazorg
• Blaaszorg: blaassondage, blaasinstillatie, blaasspoeling
• Aseptische vulvazorgen, vagina-irrigatie
• Aspiratie luchtwegen
• Gastro-intestinale zorgen: manueel verwijderen faecalomen, lavementen en/of toediening van medicamenteuze oplossingen via rectale sonde, gastro-intestinale tubage en drainage, darmspoeling,
enterale voeding via maagsonde, gastro- en enterostomiesonde
• Plaatsen van en toezicht op (intraveneuze of subcutane) perfusie
• Toediening van en toezicht op parenterale voeding
• Toediening van medicatie voor chronische analgesie via epidurale
catheter

Wie kan beroep doen op de hulpverlening?

Thuisverpleging is voor iedereen toegankelijk, zowel in acute, chronische als terminale fase van het ziek zijn. Voor de verpleegkundige zorg
is een medisch voorschrift of kennisgeving aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds noodzakelijk.

Hoeveelheid hulp

Het aantal bezoeken is afhankelijk van de zorgbehoefte.

Kostprijs

De hulpverlening van de zorgen erkend door het RIZIV is aan terugbetalingstarief. Voor andere prestaties (oogindruppeling, klaarleggen medicatie,…) kan een vergoeding gevraagd worden.

Bij welke diensten kan men terecht?

Solidariteit voor het gezin
(samenwerkingsakkoord met de Liberale Mutualiteit)
Contactpersoon voor arrondissement Dendermonde: Christine Prieels
(09/340 53 10 )
24u/24u bereikbaar via permanentiedienst (09/348 93 13)
Wit-Gele Kruis
(samenwerkingsakkoord met de Christelijke Mutualiteiten)
Contactpersonen regio Wetteren: Els Buyl
24u/24u bereikbaar via permanentiedienst.
09/369 84 74
Thuisverpleging Bond Moyson
(samenwerkingsakkoord met de Socialistische Mutualiteiten)
Contactpersoon regio Wetteren: Brendy Seymortier
Bereikbaar tijdens de kantooruren op 052/25 92 35
Bereikbaar 24u/24u via permanentiedienst op 09/333 55 00
Kring zelfstandige verpleegkundigen
Contactpersoon: Eric Jacobs
Bereikbaar op 0477/26 95 96
Het telefoonnummer van ieder zelfstandig verpleegkundige, kan bekomen worden op de sociale dienst van het ziekenhuis of op www.vbzv.
be .
De zelfstandig verpleegkundigen zijn 24u/24u bereikbaar via een permanentiedienst:
070/22 26 78.
Thuisverpleging Partena
(samenwerkingsakkoord met het Onafhankelijk ziekenfonds)
Contactpersoon: Gilles De Smet
Bereikbaar tijdens de kantooruren op 09/269 85 52

II Dienst voor gezinszorg
Vorm van hulpverlening

De verzorgenden doen volgende taken:
•

•
•

Lichamelijke verzorging zoals: hulp bij wassen, hulp bij aan- en uitkleden, hulp bij in en uit bed komen, verzorging van de baby, hulp
bij hand- en voetverzorging, hulp bij haarverzorging en toezicht op
medicatie.
Sociale taken zoals: kinderopvang en begeleiding bij spel en schoolwerk, administratieve hulp, actief luisteren en bemoedigen.
Palliatieve zorg.

Wie kan beroep doen op de hulpverlening?

Iedereen kan beroep doen op een dienst voor gezinszorg. Zowel gezinnen, als bejaarden, personen met een handicap...

Hoeveelheid hulp

Afhankelijk van de organisatie (zie verder).

Kostprijs

De kostprijs wordt berekend aan de hand van het inkomen, de gezinssamenstelling en de graad van zorgbehoefte (cfr. Bijdrageschalen van
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) en wordt besproken met
de cliënt.
Verlaging van de kostprijs kan, wanneer men aan bepaalde criteria voldoet.

Bij welke diensten kan men terecht?

Dienst voor gezinszorg (verbonden aan het OCMW van WetterenWichelen- Laarne)
Contactpersoon: Elsie Van Dijck
Bereikbaar van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u30 - 09/365 73 73
De verzorgenden zijn van 8u00 tot 12u30 en van 12u30 tot 16u18 beschikbaar, ook in het weekend kan beroep op hen worden gedaan.
In uitzonderlijke gevallen kan de hulp geleverd worden van 7u00 tot
20u00. ’s Nachts werken de verzorgenden niet.
Het aantal uren geleverde hulp gaat van een minimum van 2 uren per
week tot dagelijkse hulp.
V.Z.W. Thuishulp Bond Moyson
Contactpersoon: Dana Van Driessche
Bereikbaar in het kantoor te Gent op het nummer 09/333 55 00.
De hoeveelheid aan hulp schommelt tussen 3 uren per week en 60 uren
per maand.
Solidariteit voor het Gezin
(samenwerkingsakkoord met de Liberale, Onafhankelijke en Neutrale
Mutualiteiten)
Contactpersoon: Ann Schuddinck
Bereikbaar iedere werkdag van 8u00 tot 12u00 en van 12.u30 tot 16u30,
of 24u/24u via permanentiedienst 09/340 53 17
De hoeveelheid hulp die wordt geleverd gaat van 4 uren per week tot
dagelijkse hulp.
Familiehulp
(samenwerkingsakkoord met de Christelijke Mutualiteiten)
Contactpersoon voor de regio Wetteren, Wichelen: Philip Rasschaert
Bereikbaar op het nummer 053/60 55 60
Contactpersoon voor de regio Laarne, Kalken: Karen D’Hauwe
Bereikbaar op het nummer 053/60 55 60
De verzorgenden verlenen hulp gaande van 2 tot 40 uren per week. Indien nodig kan er ook hulp voorzien worden op zaterdag en zondag.

Familiezorg Oost – Vlaanderen
Contactpersoon: Barbara De Potter (Wetteren/Wichelen)
		
Liesbeth Billiauw (Laarne)
		
Kathleen De Munck (Kalken)
09/225 78 83
Bereikbaar 24u/24u, via permanentiedienst.
De hoeveelheid hulp schommelt tussen 4u en 40u per week, afhankelijk
van de situatie.
Onafhankelijke Sociale Dienst voor Gezinszorg
(Onafhankelijke Mutualiteiten)
Contactpersoon: Gilles De Smet
09/269 85 52
Bereikbaar iedere werkdag van 8u00 tot 17u00, buiten de uren is er een
antwoordapparaat.
Hoeveelheid hulp wordt in samenspraak met de cliënt bepaald.

II Poetshulp
Vorm van hulpverlening

Het normale wekelijkse onderhoud van de woning.

Wie kan beroep doen op de hulpverlening?
Iedere dienst heeft zijn eigen voorwaarden.

Hoeveelheid hulp

Afhankelijk van de zorgvraag wordt er minimum 4 uren per veertien
dagen en maximum 4 uren per week poetshulp voorzien. Er moet doorgaans rekening gehouden worden met een wachtlijst.

Kostprijs

De kostprijs is verschillend naargelang de dienst waarop men beroep
doet en wordt besproken met de cliënt.

Bij welke diensten kan men terecht?

O.C.M.W. Wichelen
Contactpersoon: Vincent De Cock
Bereikbaar van maandag tot donderdag van 8u00 tot 16u30.
Vrijdag van 8u00 tot 12u00 - 052/42 34 52
O.C.M.W. Laarne
Contactpersoon: Carine Van Hecke
Bereikbaar iedere werkdag in de voormiddag - 09/365 46 90
Familiehulp
(samenwerkingsakkoord met de Christelijke Mutualiteiten)
Contactpersoon voor de regio Wetteren, Wichelen: Philip Rasschaert
Bereikbaar op het nummer 053/60 55 60

Contactpersoon voor de regio Laarne, Kalken: Karen D’Hauwe
Bereikbaar op het nummer 053/60 55 60
Dienstencheques: Ingrid Van Bockstael
Bereikbaar op het nummer 053/60 55 60
Solidariteit voor het Gezin
(samenwerkingsakkoord met de Liberale Mutualiteit)
Contactpersoon: Ann Schuddinck
Bereikbaar iedere werkdag van 8u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u30,
of 24u/24u via permanentiedienst - 09/340 53 17
V.Z.W. Thuishulp Bond Moyson
Contactpersoon: Dana Van Driessche
Bereikbaar in het kantoor te Gent op het nummer 09/333 55 00
Familiezorg Oost – Vlaanderen
Contactpersoon:
Barbara De Potter (Wetteren/Wichelen)
Liesbeth Billiauw (Laarne) en Kathleen De Munck (Kalken)
Kim Pauwels (verantwoordelijke poetsdienst via dienstencheques)
Bereikbaar tijdens de kantooruren - 09/225 78 83
Onafhankelijke Sociale Dienst voor Gezinszorg
Contactpersoon: Gilles De Smet - 09/269 85 90 of 09/269 85 99
Bereikbaar iedere werkdag van 8u tot 17u, buiten de uren permanentie
via antwoordapparaat.
OCMW Wetteren (dienstencheques)
Contactpersoon: Griet Gillis - 09/365 73 73
Bereikbaar iedere werkdag tijdens de kantooruren.
De dienstencheques zijn ingevoerd om ieder gezin poetshulp, en vaak
ook hulp bij was en strijk of hulp bij onderhoud van de tuin, aan te bieden aan 7.50 euro per uur.
Meer info en alle aangesloten bedrijven vindt u op www.dienstencheques.be

II Maaltijden aan huis
Vorm van hulpverlening

De diensten leveren warme maaltijden aan huis, aangepast aan een
eventueel dieet.

Wie kan beroep doen op de hulpverlening?

De diensten voor het leveren van warme maaltijden aan huis zijn voor
iedereen toegankelijk.
Sommige traiteurs beperken zich tot een bepaalde regio.

Hoeveelheid hulp

De warme maaltijden worden iedere dag aan huis gebracht. Op sluitingsdagen is een alternatief voorzien.

Kostprijs

De maximumprijs bedraagt 7 euro per maaltijd.

Bij welke diensten kan men terecht?

De sociaal werker van het ziekenhuis helpt U graag verder met de coördinaten van contactpersonen, traiteurs uit uw buurt.

II Uitleendienst
Vorm van hulpverlening

Bij de uitleendienst kan U terecht voor allerhande hulpmiddelen die van
groot nut kunnen zijn wanneer iemand vb. na ontslag uit het ziekenhuis
thuis wordt opgevangen. Men kan er alles bekomen: bed en toebehoren, toiletstoel, rolwagen, looprekje… Als U het materiaal tijdig bestelt,
kan het ook bij U thuis worden geleverd.

Wie kan beroep doen op de hulpverlening?

Iedereen kan materiaal lenen. Het blijft het voordeligst om materiaal te
lenen bij de mutualiteit waarbij U bent aangesloten.

Kostprijs

Voor de exacte kostprijs kan U terecht op de uitleendienst van de mutualiteit. U kan hiervoor ook contact opnemen met de sociale dienst van
het ziekenhuis, die voor U de prijs zal navragen.
Voor thuislevering van het materiaal, wordt meestal een kleine vervoerskost aangerekend. Indien gewenst, kan het materiaal geïnstalleerd worden.

Bij welke diensten kan men terecht?

U kan voor het uitlenen van materiaal contact opnemen met Uw mutualiteit, de thuiszorgwinkel of met de sociale dienst van het ziekenhuis.
Ook bij uw apotheek of het Rode Kruis kan u terecht voor hulpmiddelen.
Christelijke Mutualiteit
Thuiszorgwinkel Wetteren, Wegvoeringstraat 2 - 09/368 24 03
Thuiszorgwinkel Aalst, St-Jorisstraat 26 - 053/60 61 00
Thuiszorgwinkel Dendermonde, Bogaertstraat 33, - 078/ 05 51 55

Vlaams Neutraal Ziekenfonds
Thuiszorgwinkel Aalst, Statieplein 12 - 053/76 99 72
				
Bond Moyson
Mobi-shop Aalst, Geraardsbergsestraat 59 - 053/60 67 18
Algemeen nummer thuiszorglijn - 09/333 55 00
Liberale Mutualiteit
Thuiszorgwinkel Gent, Sint-Bernadettestraat 73 - 09/259 13 29
Onafhankelijke mutualiteiten
OZ Onafhankelijke mutualiteiten:
Thuiszorgwinkel Brugge Gistelsesteenweg 294 bus 1, Brugge		
050/40 54 97
Euromut: algemeen nummer uitleendienst - 078/15 78 00
Securex: algemeen nummer uitleendienst - 078/15 12 40
Partena: algemeen nummer uitleendienst - 09/268 74 14
Thuiszorgwinkel Oostakker, Hollenaarstraat 135/137 -09/269 32 70
www.partena-gezondheidshop.be/nl/ of algemene centrale 		
0800/99 960						
Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Info te verkrijgen via volgend telefoonnummer - 09/269 54 00
Kas Der Geneeskundige Verzorging van de NMBS Holding
Personen die hierbij zijn aangesloten kunnen terecht bij elk van bovenstaande thuiszorgwinkels. Zij dienen de factuur dan te bezorgen aan
het hoofdkantoor van hun mutualiteit.
Rode Kruis
Lede, Katstraat 8 - 0478/80 13 41
Berlare, Dorp 56 - 052/42 29 73
Kalken, Heirweg 46 - 09/367 63 25
Laarne, Heirweg 126 - 09/369 89 56

II Ziekenoppas
Vorm van hulpverlening

Thuisoppas richt zich tot thuisverzorgde zieken, bejaarden, mensen
met een beperking en zieke kinderen: mensen die overdag of ’s nachts
opvang nodig hebben. De opvang gebeurt door vrijwilligers die hiervoor een vorming hebben gekregen.

Wie kan beroep doen op de hulpverlening?

Thuisverzorgde zieken, bejaarden, mensen met een beperking en zieke
kinderen. De persoon mag echter niet in een fase verkeren waarbij permanent deskundige hulp en bijstand noodzakelijk zijn.

Hoeveelheid hulp

Permanente hulp kan er niet worden gegeven. Het gaat om occasionele
hulp. Heel dikwijls is er een tekort aan hulpverleners.

Kostprijs

Afhankelijk van de organisatie (zie verder).

Bij welke diensten kan men terecht?
Thuisoppas – Ziekenzorg C.M.
Contactpersoon: Martien Jacobs (052/25 97 45 )
Bereikbaar maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30.
Kostprijs:
* 2.50 euro per begonnen uur voor dagoppas (van 7u tot 22u), max. 40u
per maand.
* Nachtoppas, 2.5 euro per begonnen uur (van 22u tot 7u), max. 2 nachten per week gedurende 3 maanden.

Familiehulp (samenwerkingsakkoord met de Christelijke Mutualiteit)
Contactpersonen: Van De Velde Sarah en Krista Rottiers (053/60 55 60)
Bereikbaar maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u00
Kostprijs:
*4.50 euro per begonnen uur voor dagoppas (van 7u tot 22u).
Solidariteit voor het Gezin (samenwerkingsakkoord met de Liberale
Mutualiteit, Onafhankelijke en neutrale mutualiteiten)
Contactpersoon: Tiny Millau (09/348 93 13 )
Bereikbaar van 8u tot 12u en van 12u30 tot 16u30.
Na de kantooruren wordt er automatisch doorgeschakeld naar de centrale die 24u/24u bereikbaar is.
De kostprijs:
* Oppas: 2.50 euro per uur.
* Onkostenvergoeding vervoer 0.33 euro per km
* Nachtoppas: 30 euro (van 20u tot 8u)
V.Z.W. Mantelzorg (samenwerkingsakkoord met Socialistische Mutualiteit)
Contactpersoon: Katrien De Wagenaer (09/333 58 58)
Bereikbaar van 8u30 tot 16u30 (vrijdag tot 12u).
Kostprijs:
* Bezoeken/gezelschap: onkostenvergoeding vervoer 0.33 euro
per km en 0.50 euro administratiekosten.
* Oppas: 2.50 euro per uur met minimum van 2u.
* Nachtoppas: 25 euro (van 22u tot 8u)

II Minder mobiele dienst
Vorm van hulpverlening

Bij de minder mobiele dienst kan U terecht wanneer u verplaatsingsmoeilijkheden heeft. Deze dienst kan zowel gecontacteerd worden
wanneer u op consult moet bij de huisarts, de tandarts of bij een bezoek aan een arts in het ziekenhuis maar ook wanneer u boodschappen
moet doen, bij familie wenst op bezoek te gaan,…. Het transport wordt
voorzien door vrijwilligers.

Wie kan beroep doen op de hulpverlening?

Iedereen kan een beroep doen op de minder mobiele dienst van zijn of
haar gemeente. Bij sommigen gemeenten gelden wel specifieke voorwaarden. U kan eveneens een beroep doen op uw mutualiteit, zij bieden meestal ook een vervoersdienst aan.

Kostprijs

De kostprijs is verschillend naargelang de dienst waarop men beroep
doet.

Bij welke diensten kan men terecht?

Minder Mobielen Centrale Wetteren
Contactpersoon: Karine Van Cauter (gemeentehuis, dienst secretariaat) - 09/369 34 15
Bereikbaar: maandag tot vrijdag van 9u00 tot 16u00
Voorwaarde: inwoner zijn van Wetteren
Kostprijs: 10 euro lidgeld per jaar
* 0,30 euro per km, traject vanaf vertrek tot thuiskomst chauffeur
* 0,50 euro administratiekosten
Korte afstanden (< 8 km): 3,20 euro + 0,50 euro (administratiekosten)
Vervoer 2 werkdagen op voorhand aanvragen.

Minder Mobiele Dienst Wichelen
Contactpersoon: Coussens Wim/De Meulenaer Kim - 052/43.27.96
Bereikbaar: maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u30
Voorwaarde: inwoner zijn van Wichelen en er gelden inkomensvoorwaarden.
Kostprijs: 10 euro lidgeld per jaar
* 0,31 euro per km, traject vanaf vertrek tot thuiskomst chauffeur
* 0,75 euro administratiekosten
Vervoer 2 werkdagen op voorhand aanvragen.
Minder Mobiele Dienst Laarne
Contactpersoon: Gilbert Poelman - 473/75 85 94
Bereikbaar: maandag tot vrijdag van 9u00 tot 16u00
Voorwaarde: inwoner zijn van Laarne, enkel ritten met een medisch
karakter en er gelden inkomensvoorwaarden. Er dient een gebruikerskaart te worden voorzien die u kan bekomen bij het gemeentebestuur
(tel: 09/365.46.11).
Kostprijs: 7 euro lidgeld per jaar, voor een koppel 10 euro
* 0,30 euro per km, traject vanaf vertrek tot thuiskomst chauffeur
* 3,5 euro per uur (traject vanaf vertrek tot thuiskomst chauffeur)
* 0,50 euro administratiekosten
Korte afstanden (< 10 km): 3 euro + 0,50 euro (administratiekosten)
Vervoer liefst één week op voorhand aanvragen.
				
Minder Mobiel Dienst Berlare
Contactpersonen: Willy De Kinder - 052/43 27 11
		
Frans De Smet - 52/42 20 12
Bereikbaar: maandag tot vrijdag van 9u00 tot 16u00
Voorwaarde: inwoner zijn van Berlare en er gelden inkomensvoorwaarden.
Kostprijs: 5 euro lidgeld per jaar
* 0,30 euro per km, traject vanaf vertrek tot thuiskomst chauffeur
* 0,50 euro administratiekosten
Vervoer liefst 2 dagen op voorhand aanvragen.
Indien uw woonplaats niet vermeld staat kan u terecht op deze website: http://www.taxistop.be/1/mmc/1adres.htm

Dienst aangepast vervoer (rolstoelvervoer)
Vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking (rolstoel) die aangepast vervoer nodig hebben en dit voor alle inwoners van Berlare, Destelbergen, Erpe-Mere, Laarne, Melle, Merelbeke, Oosterzele, Lede,
Sint-Lievens-Houtem, Wetteren, Wichelen, en Zele.
Contactpersoon: Van Gyseghem Marie-Ange		
09/272.52.20 of 41
Kostprijs:
7 euro lidgeld per jaar
0,48 euro per km (enkel de kilometers dat u effectief in het voertuig zit
worden aangerekend).
Indien u inwoner bent van een andere gemeente of uw bestemming ligt
niet in deze regio dan dient u te betalen met dienstencheques samen
met 0,40 euro per km.
Vervoer liefst 3 dagen op voorhand aanvragen.
				

II Kinesitherapie
Vorm van hulpverlening
Kinesitherapie.

Wie kan beroep doen op de hulpverlening?

Kinesitherapie gebeurt op voorschrift van een arts. Verder zijn er geen
voorwaarden.

Hoeveelheid hulp

De hoeveelheid hulp is afhankelijk van de zorgbehoefte.

Kostprijs

Voor de kinesitherapie worden de officiële honoraria volgens het
R.I.Z.I.V. gehanteerd. Patiënten met een verhoogde tegemoetkoming
krijgen een tussenkomst van 80%. Anderen krijgen een tussenkomst
van 60%.

Bij wie kan men terecht?

Een lijst met de namen en contactadressen van de kinesitherapeuten
kan U gemakkelijk terugvinden in onder andere de telefoongids. Indien
U wenst kan U overleggen met de sociale dienst.

II Apotheek
Indien U bij ontslag uit het ziekenhuis problemen voorziet omtrent de
medicatie (bvb. zuurstof), is het nuttig vooraf reeds contact op te nemen met uw vertrouwde apotheek.
De wachtdiensten van de apotheken van Wetteren en omliggende gemeenten, kunt u vinden in De Streekkrant, aan de apotheek of op het
centraal oproepnummer 0900/10.500.
Met vragen kunt U steeds terecht bij de sociale dienst van het ziekenhuis.
Meer info vindt U ook op: www.apotheek.be
				

II Maatschappelijk werk
Vorm van ondersteuning en organisatie van de thuiszorg
•
•
•
•

•
•

Organisatie van de thuiszorg door inschakeling thuiszorgdiensten
en ondersteunende voorzieningen zoals kortverblijf, oppasdiensten
en hulpmiddelen om de thuiszorg te verlichten.
Hulpverlening en emotionele ondersteuning. Hulp bij de keuze die
moet gemaakt worden door erover te praten.
Informatieverstrekking en advies omtrent tussenkomsten en vergoedingen.
De maatschappelijk werkers hebben veel ervaring in het omgaan
met zieken, personen met een handicap en zorgbehoevende bejaarden. Ze zijn vertrouwd met de gevolgen van ziekte en zorgbehoevendheid voor de persoon en zijn omgeving.
De maatschappelijk werker helpt U tevens als zorgbegeleider en
bemiddelaar zoeken naar oplossingen voor problemen waarmee
men thuis kan worden geconfronteerd.
Huisbezoeken op afspraak.

Wie kan beroep doen op de hulpverlening?

De maatschappelijke dienstverlening is voor iedereen.

Kostprijs

De dienstverlening is volledig gratis.

Bij welke diensten kan men terecht?

U kan voor deze hulpverlening terecht bij de sociaal werker van uw ziekenfonds of bij de sociale dienst van het O.C.M.W. (Sociaal huis) in uw
gemeente. Hieronder vindt u enkele contactgegevens. De sociaal werker van het ziekenhuis helpt U graag verder met de bereikbaarheid en
coördinaten van contactpersonen uit andere gemeenten.

Sociaal huis Wichelen
Wichelen, Oud Dorp 2 - 052/43 24 50
Sociaal huis Laarne
Laarne, Colmanstraat 51 - 09/365 46 90
Sociaal huis Wetteren
Wetteren, Scheldedreef 52 - 09/365 73 73
Christelijke Mutualiteit
Wetteren, Wegvoeringstraat 6 - 09/365 77 81
Wichelen, Bohemen 8 - 052/43 27 91
Laarne, Molenstraat 6 - 09/365 77 51
www.cm.be of www.cm.injebuurt.be
Bond Moyson
Wetteren, Felix Beernaertsplein 65 - 09/365 31 60
www.socmut.be
				
Liberale Mutualiteit
Wetteren, Brugstraat 2 - 09/369 08 18
Wichelen, Wanzelesteenweg 26 - 09/366 12 20
Laarne, Lepelstraat 29 - 09/366 62 10
www.liberalemutualiteit.be
Onafhankelijke ziekenfondsen
Onafhankelijk ziekenfonds
Gent, Sint-Lievenslaan 133 - 078/15 30 91 - www.oz.be
Euromut
Gent, Franklin Rooseveltlaan 44 - 09/225 93 95
www.euromut.be
Onafhankelijk Ziekenfonds Securex
Gent, Verenigde Natielaan 1						
078/15 93 01
www.securex-ziekenfonds.be
Partena
Wetteren, Hekkerstraat 5 - 09/369 05 65
www.partena-ziekenfonds.be

II Psychologische
begeleiding
Vorm van hulpverlening

Ambulante psychiatrische, psychische en psychosociale begeleiding
van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Wie kan beroep doen op de hulpverlening?
De hulpverlening is voor iedereen.

Kostprijs

8 € per sessie, uitzonderingen zijn mogelijk.

Bij welke diensten kan men terecht?

Centrum voor geestelijke gezondheidszorg
Koningin Astridlaan 12, 9230 Wetteren
09/369 49 41 - bereikbaar tijdens kantooruren
Voor meer info kan u terecht op de website: w.w.w. dedriestromen.be
Er kan soms een wachtlijst zijn van enkele weken, of er wordt gezocht
naar een gepaste verwijzing.
Centra voor Algemeen Welzijnswerk
CAW Regio Dendermonde VZW
OLV-Kerkplein 30, Dendermonde
052/25 99 52
www.cawregiodendermonde.be/
CAW Regio Aalst VZW
Gasthuisstraat 10, Aalst
053/ 77 24 24
www.cawra.be
Privé-therapeuten, psychologen
U kan hen vinden in de Gouden Gids.

II Psychiatrische zorg
aan huis, PZT, PION
Vorm van hulpverlening

Ambulante psychiatrische, psychische en psychosociale begeleiding
aan huis voor volwassenen en ouderen.

Wie kan beroep doen op de hulpverlening?
De hulpverlening is voor iedereen.

Kostprijs

De hulpverlening is gratis.

Bij welke diensten kan men terecht?
PZT PION p.a. CGG De drie stromen
Koningin Astridlaan 12, Wetteren
09/369 49 41
Haarsnijderslaan 14, Lokeren
09/348 91 42
Bereikbaar tijdens kantooruren
Voor meer info kan u terecht op de website: www.dedriestromen.be

II Geestelijke gezond-

heidszorg voor senioren
Vorm van hulpverlening

De Centra Geestelijke Gezondheidszorg ‘Waas & Dender’ en ‘De Drie
Stromen’ bieden ambulante (cliënten die naar het centrum komen) en
outreachende (bij cliënten aan huis) hulpverlening aan senioren vanaf
65 jaar, met psychische, psychosociale en psychiatrische problemen.
Mogelijke aanmeldingsklachten zijn angst- en paniekklachten, gedragsmoeilijkheden, emotioneel- affectieve moeilijkheden, gezins- en
relatieproblematiek, depressie, seksuele problemen, psychosomatische klachten, dementie, verslavingsproblemen, slaap- en eetstoornissen, verwerking- en aanpassings-problemen, …

Wie kan beroep doen op de hulpverlening?

Senioren (vanaf 65 jaar) en hun omgeving. Het gaat hier zowel om senioren die thuis wonen, als senioren in een woon- en zorgcentrum.

Kostprijs

8 euro per gesprek
2 euro per gesprek (bij een verhoogde tegemoetkoming)
+ 3 euro per gesprek indien zij ter plaatse komen

Bij welke diensten kan men terecht?
Regio Waas:
Beveren, Kruibeke, Moerbeke, Sint Gillis Waas, Sint-Niklaas, Stekene,
Temse en Wachtebeke

Griet De Visscher
GGZ Waas en Dender
Vestigingsplaats Lokeren
Grote Kaai 7
9160 Lokeren
Tel.: 09 348 14 77
Fax.: 09 349 39 14
grietdevisscher@ggz.be
Regio Dender
Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Lochristi, Lokeren, Waasmunster, Wetteren, Wichelen en Zele
Mieke Soons
CGZ De Drie Stromen
Vestigingsplaats Lokeren
Haarsnijderslaan 14
9160 Lokeren
Tel.: 09 348 91 42
Fax.: 09 348 49 31
miekesoons@dedriestromen.be

II Logopedie
Vorm van hulpverlening

Logopedie (taal-, spraak-, stem en slikrevalidatie)

Wie kan beroep doen op de hulpverlening?

Logopedie gebeurt op voorschrift van een neuroloog, NKO-arts of een
andere dokter-specialist. Verder zijn er geen voorwaarden.

Hoeveelheid hulp

Tot 5x per week, maximum 2 opeenvolgende jaren
(per voorschrift, een nieuw letsel = een nieuw voorschrift)

Kostprijs

Voor de logopedie worden de officiële honoraria volgens het R.I.Z.I.V.
gehanteerd. Patiënten met een verhoogde tegemoetkoming krijgen
een tussenkomst van 90%. Anderen krijgen een tussenkomst van 75%.

Bij wie kan men terecht?

Een lijst met de namen en contactadressen van de logopedisten kan
U gemakkelijk terugvinden in onder andere de telefoongids. Indien U
wenst kan U overleggen met de sociale dienst.

II Centra voor thuiszorg
in de regio

Christelijke Mutualiteiten Dienst Thuiszorg
Contactpersoon: Vanessa Van Biesen
Bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot
16u30
052/25 97 04
Centrum voor Thuiszorg Bond Moyson
Contactpersoon: Martine D’Hollander
Bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 20u.
052/25 92 36
Centrum voor Thuiszorg Vlaams Neutraal Ziekenfonds.
Bereikbaar tijdens kantooruren via de sociale dienst van de mutualiteit
te Aalst
053/76 99 99
Centrum Algemeen Welzijnswerk Liberale Mutualiteiten
Contactpersoon: Els Van Uytvanck
Te bereiken tijdens kantooruren
09/340 53 14
Centrum voor Thuiszorg Onafhankelijke Mutualiteiten
Contactpersoon: Mieke Bekaert
Bereikbaar tijdens kantooruren.
09/269 85 90
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