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Thuiszorgdiensten
Wens je hulp bij het schoonmaken van je 
huis? Wil je graag wekelijks iemand die 
je wat gezelschap houdt? Heb je hulp 
nodig bij de verzorging? Het Neutraal 
Ziekenfonds Vlaanderen staat in voor de 
organisatie van thuiszorgdiensten:
•	 poetshulp
•	 gezelschap
•	 ziekenoppas
•	 nachtopvang
•	 thuisverpleging
•	 gezins-	en	bejaardenhulp
•	 niet-	dringend	ziekenvervoer
Hiervoor werken wij nauw samen met 
Solidariteit voor het Gezin.

Overleg
Soms komen er verschillende thuis-
zorgdiensten over de vloer. Voor een 
goede zorg en hulp is het belangrijk dat 
er een goede afstemming is. Hiervoor 
bestaat de mogelijkheid om met alle 
partners rond de tafel te zitten. 
Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen 
organiseert voor jouw een multidiscipli-
nair overleg (MDO), waarbij je in gesprek 
kan	gaan	met	de	zorg-	en	hulpverleners, 
vrijwilligers, familie en vrienden.

Meer informatie?
Dienst Maatschappelijk Werk 
Statieplein	12	•	9300	Aalst
Tel.	078	15	23	50
socialedienst@nzvl.be / www.nzvl.be

Hulpmiddelen
Heb je nood aan hulpmiddelen om 
thuis te kunnen blijven wonen? Zou je 
huis moeten aangepast worden naar 
je noden en behoeften? Het Neutraal 
Ziekenfonds Vlaanderen staat klaar 
met een professioneel team om jou het 
juiste advies te geven!

Advies hulpmiddelen
De ergotherapeut komt bij je langs om 
samen te bekijken welke hulpmiddelen 
nodig zijn om opnieuw zelfstandig te 
kunnen functioneren. Zo kunnen bij-
voorbeeld een badlift, een douchestoel 
of handgrepen je hierbij helpen.
De ergotherapeut zal, naast het advies, 
ook bekijken op welke tegemoetko-
mingen je recht hebt.

Advies woningaanpassing
Soms voldoen hulpmiddelen niet en is 
er een aanpassing van de woning nodig. 
Tijdens een gesprek bij jou thuis bekijkt 
de ergotherapeut de mogelijkheden. 
Hij/zij brengt het huis en de eventuele 
aanpassingen in kaart. Er wordt nage-
gaan of je beroep kan doen op steun 
om de aanpassingen te financieren.

Meer informatie?
Ergotherapie
Statieplein	12	•	9300	Aalst
Tel.	053	76	99	87
ergotherapie@nzvl.be / www.nzvl.be


