
 

 

Wie kan een beroep doen op het 
VAPH 
 

Bent u jonger dan 65 jaar en heeft u een blijvende 

handicap? Dan kan u beroep doen op de 

dienstverlening van het Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap (VAPH). Zij staan 

namelijk in voor de bevordering van de sociale 

integratie van personen met een langdurige 

beperking. 

 

 

Aanbod VAPH 
 

Hulpmiddelen en aanpassingen  
 

Hieronder verstaan we aanvragen van grote en kleine 

hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld steunbaren, 

trapliften, douchezitjes…. Maar er kunnen ook grote 

aanpassingen aan de woning en wagen worden 

aangevraagd. 

 

PersoonsVolgende Financiering (PVF) 
 

Opvolger van het Persoonlijke AssistentieBudget 

(PAB).  

 

Het is een budget voor personen met een erkende 

handicap voor de organisatie van zorg, ondersteuning 

en assistentie. Bij dit systeem gaat het budget 

rechtstreeks naar de persoon met een beperking. 

Niet iedereen krijgt hetzelfde budget.  

PVF bestaat uit 2 trappen: 

 

Trap 1: BasisOndersteuningsBudget (BOB) 

Voor mensen die beperkte zorg en ondersteuning 

nodig hebben. Dit is 300 euro per maand om 

basiszorg te betalen. Dit zal automatische toegekend 

worden via de Zorgkas. 

 

Wat kan u er mee doen? 

Poetshulp inschakelen. 

Enkele dagen in een dagcentrum verblijven. 

 

Trap 2: PersoonsVolgend Budget (PVB) 

Voor mensen die meer intensieve en gespecialiseerde 

zorg nodig hebben. Het budget zal berekend worden 

op basis van de nood aan ondersteuning. 

 

Wat kan u er mee doen? 

Voltijds in een voorziening verblijven. 

(Voltijds) een assistent betalen voor ondersteuning in 

de thuisomgeving. 

 

 

Multidisciplinair team VAPH 
 

Het is de taak van het multidisciplinair team van het 

revalidatiecentrum in AZ Alma om personen met een 

beperking te helpen in hun zoektocht naar 

hulpmiddelen, ondersteuning, zorg of begeleiding. 

 

Concreet: 

 Ondersteuning en begeleiding bij de opstart van 

een dossier.  

 Opmaken van een objectivering, afnemen van een 

zorgzwaarte inschaling en de prioritering 

opmaken.  

 Verlenen van advies bij hulpmiddelen en 

woningaanpassingen en het opmaken van de 

adviesrapporten. 

 Opvolging van uw dossier. 
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Vlaams Agentschap 
voor Personen met 
een Handicap (VAPH) 
 

Contactgegevens 
 

Erkend multidisciplinair team 
MDT 376 AZ ALMA 

Verantwoordelijke 
De Roeck Tessa 
Tel.      09 310 13 89 
E-mail  tessa.deroeck@azalma.be 

Leden multidisciplinair team 

Dr. Christa Verbraeken, arts fysische geneeskunde 

Mevr. Brenda Van Leeuwe, ergotherapeute 

Mevr. Tessa De Roeck, sociaal verpleegkundige 

Mevr. Linda Gabriël, ergotherapeute 

Mevr. Julie Van Der Jeucht, psychologe 

Mevr. Ineke Schepens, kinesitherapeut 
 

Fysische geneeskunde en revalidatie 

Verantwoordelijke artsen 
Dr. E. Luypaert 
Dr. F. Nelde 
Dr. M. Van Vlaenderen 

Dr. C. Verbraeken 

Secretariaat tel. 09 310 04 34 
 

Reumatologie 

Verantwoordelijke artsen 
Dr. P. Carron 

Secretariaat tel. 09 310 10 54 
 

Revalidatiecentrum 

Tel. 09 310 13 22 

 

 

 

Contactinfo

vzw AZ Alma
(Maatschappelijke Zetel)
Ringlaan 15
B-9900 Eeklo
tel. 09 310 00 00 

Polikliniek AZ Alma Sijsele
Gentse Steenweg 132
B-8340 Sijsele-Damme
tel. 09 310 00 00

www.azalma.be
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