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Van Menxel
Eum in nostro omnesque philosophia, sit veniam
recteque et. Et sit facer honestatis, sonet propriae
officiis ne vel, est atqui verear eruditi eu. Ut duo

Tussenkomst in
oppasdienst voor
ouderen en
zieken

Tussenkomst in de kosten
oppasdienst voor
ouderen, zieken en
personen met handicap
Zowel mutualiteiten als
verpleegdiensten organiseren
oppasdiensten aan huis voor ouderen,
chronisch zieken of personen met een
handicap. Neem hiertoe contact op met
de mutualiteit waar u bij aangesloten
bent.
Tijdens de afwezigheid van de
mantelzorger past een vrijwilliger op de
oudere, zieke of persoon met een
handicap. De oppas zorgt voor een
aangename tijdsbesteding: wandelen,
voorlezen, een praatje slaan,...

De oppas is geen professionele hulp en
neemt dus geen huishoudelijke en
medisch-verpleegkundige taken op
zich. Kleine zorgtaken zoals bv hulp bij
het verplaatsen in en rond het huis
behoren wel tot de mogelijkheden.

Werking

Zelf oppas worden?

Het dienstencentrum ondersteunt deze vorm
van thuiszorg door middel van een financiële
toelage.

Indien u zich geroepen voelt om enkele
uren van uw vrije tijd als oppas te
besteden, kunt u contact opnemen met de
sociale dienst van uw ziekenfonds. U krijgt
de nodige vorming en begeleiding zodat u
op een deskundige manier kunt omgaan
met de zieke, oudere of persoon met een
handicap.

Personen of gezinnen die gebruik maken
van een oppasdienst kunnen aan de hand
van de rekeningen een tussenkomst van
1,25 euro per uur bekomen. De maximale
toelage per jaar bedraagt 125 euro.

Aanvragen
Indien u gebruik wenst te maken van een
oppasdienst voor ouderen, zieken en
personen met een handicap, wendt u zich
best tot de sociale dienst van uw
ziekenfonds.
Indien u een financiële tussenkomst voor het
gebruik van deze dienst wil aanvragen, kunt
u terecht bij de centrumleiders van de
dienstencentra.
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