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ONDERSTEUNINGSPAKKET 4 

Een hart voor bijzondere zorg 

e zorgzwaarte of ondersteuningsvraag is het vertrekpunt bij de keu-
ze van het ondersteuningspakket. 

Wij zetten onze veelzijdige expertise in om iedere persoon maximale 
kansen te bieden op een zo kwaliteitsvol mogelijk leven.  

Om dit te realiseren kiezen wij voor een interdisciplinaire werking  
tussen alle betrokken diensten.  

Jij bent het als zorgvrager die zelf de richting geeft aan de ondersteuning en 
zorg die wij kunnen bieden.  

We staan klaar om je hierbij te helpen, van bij de eerste verkenning  
tot in de dagelijkse ondersteuning en zorg.  

Zit je nog met vragen? Aarzel niet ons te contacteren! 

 

 

Het sociaal administratief loket staat klaar  
om je te helpen. 

 

De openingsuren zijn 

van 9u tot 11.30u 

van 14u tot 16.30u 

op vrijdag gesloten 

 
Je kan ons rechtstreeks bereiken 

op het telefoonnummer 09 387 77 96 

of op ons mailadres: loket@dvcheilighart.be 

J 
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ONDERSTEUNINGSPAKKET 4 

Individuele ondersteuning 

 

it pakket biedt ondersteuning aan volwassenen met (of met een 

vermoeden van) een verstandelijke of meervoudige beperking, 

die deeltijds of voltijds thuis verblijven.  

Op dagen waarop je geen gebruik maakt van dag- en/of woononder-

steuning, kan individuele ondersteuning een oplossing bieden.  

Als je deeltijds in het DVC verblijft, is het in dit pakket ook mogelijk  

extra diensten in te kopen.  

 

 Individuele ondersteuning kan persoonlijk of gezinsgericht zijn en 

kan zich situeren in alle domeinen van kwaliteit van leven.  

De begeleiding is erop gericht middelen en strategieën aan te  

reiken om je ontwikkeling, welzijn en functioneren te optimalise-

ren. We zetten ook in op het versterken van de veerkracht van  

je sociale netwerk. 

 We beluisteren elke ondersteuningsvraag. De soort ondersteuning 

die je nodig hebt, de duur en intensiteit kunnen verschillen.  

Bij de start staat een ondersteuningscoördinator in voor vraag-

verheldering en wordt met jou bekeken voor welke vragen 

en problemen er een oplossing nodig is. Het DVC spreekt met jou 

af welke concrete hulp en ondersteuning het kan geven.  

Hoe en wanneer we de ondersteuning organiseren wordt overeen-

gekomen met de betrokken dienst en leggen we vast in de dienst-

verleningsovereenkomst. 

 De ondersteuningscoördinator zorgt voor een plan op maat van 

jouw persoonlijk behoefte voor advies, therapie, consult of  

begeleiding.  

De terreinen waarop we ondersteunen, zijn zeer divers. Het kan 

gaan om: analyse, aanvraag en gebruik van hulpmiddelen; ortho-

pedagogisch advies voor gedragsregulatie; specifieke therapeuti-

sche ondersteuning in functie van motoriek, cognitie, communi-

catie, zintuigelijke stimulatie, verzorging (algemene verzorging  

bij grote zorgafhankelijkheid of specifieke verzorging van sonde  

of stomie); ondersteuning bij de algemeen dagelijkse levensver-

richtingen (ADL); administratieve ondersteuning enz.  

 De begeleidingen gebeuren door ervaren medewerkers met een 

diversiteit aan specifieke competenties in de ondersteuning van 

mensen met een (meervoudige) beperking: opvoedkundigen,  

kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk 

werkers, verpleegkundigen, artsen, orthopedagogen, sportbegelei-

ders, activiteitenbegeleiders. 
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ONDERSTEUNINGSPAKKET 4 

obiele en/of ambulante begeleiding 

 

Medewerkers van het DVC hebben een expertise opgebouwd in de zorg 

en ondersteuning voor personen met een mentale en/of meervoudige 

beperking. Sommige vormen van ondersteuning kunnen gebeuren in de 

voorziening (bijvoorbeeld gesprekken m.b.t. gedragsregulatie, therapeu-

tisch advies ,…), andere gebeuren bij voorkeur in de thuissituatie. 

Afhankelijk van de plaats waar de begeleidingen plaatsvinden, is er  

sprake van een mobiele begeleiding (in het natuurlijke thuismilieu) of 

van ambulante begeleiding (in het dienstverleningscentrum).  

Ons aanbod bestaat uit:  

Individuele ondersteuning 

Individuele ondersteuning betreft een begeleiding van minimaal één uur 

en maximaal twee uur. Het kan gaan om: 

 individuele praktische ondersteuning: één-op-één begeleiding 

van minimaal 1 uur en maximaal 2 uur bij algemene dagelijkse  

activiteiten van het leven 

 individuele psychosociale begeleiding: één-op-één begeleiding 

van minimaal 1 uur en maximaal 2 uur om te helpen bij  

de organisatie van het dagelijks leven,  

er wordt geen praktische hulp geboden 

 globale individuele ondersteuning: één-op-één begeleiding van 

minimaal 1 uur en maximaal 2 uur die ruimer is en  

meerdere levensdomeinen kan omvatten. 

Consult of adviesfunctie 

 Ook is het mogelijk individuele ondersteuning te ontvangen in  

de vorm van medische of therapeutische consulten.  

 Een uitgebreid team van artsen en specialisten aangesloten bij het 

DVC kunnen worden geconsulteerd. Plannen van afspraken gebeurt 

door ons medisch secretariaat, daarnaast is begeleiding voorzien. 

 Ons team van gespecialiseerde kinesitherapeuten, ergotherapeuten 

en logopedisten zorgt voor een therapeutisch plan op maat voor 

advies en therapie bij zeer diverse problemen en aandoeningen.  

M 
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ONDERSTEUNINGSPAKKET 4 

echtstreeks toegankelijke hulp (RTH) 

 

Beschik je (nog) niet over een budget, maar heb je een beperking of is 
er een vermoeden van beperking? 
Dan is het bovenstaande aanbod ook mogelijk volgens het systeem van 
rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). 

RTH is wel beperkt in: 

 frequentie 

 duur 

 intensiteit. 

 

R 
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ONDERSTEUNINGSPAKKET 4 

ostprijs 

 

 

Begeleidingen vergoed je met je persoonsvolgend budget   

 Voor ambulante individuele ondersteuning werken we met een 
kostprijs per begonnen uur. We maken een onderscheid in: 

 Consult / Praktische ondersteuning 

 Psycho-sociale of globale individuele ondersteuning 

 Voor mobiele individuele ondersteuning werken we met een forfait 
per begeleiding. Onder de duur van de begeleiding valt de indirecte 
voorbereidende tijd, de vervoerstijd en de tijd van de begeleiding. 

Begeleidingen vergoed je via RTH 

 Voor mobiele en ambulante ondersteuning via RTH hanteren we  
de kostprijs volgens de richtlijnen van het VAPH.  

 De kostprijs wordt opgenomen in de dienstverlenings-
overeenkomst. 
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