In mailvorm verstuurd aan de deelnemers/verontschuldigden op 29 juni 2022
EEN VOLGENDE KEER
Wegens positief geëvalueerd planden we alvast een opvolger:
•
•

•

WANNEER: NOTEER DINSDAGMIDDAG 6 SEPTEMBER ALVAST MET STIP IN DE AGENDA!
WAT: We geven deze keer het woord aan Ter Loke. We maken die middag kennis met hun
uitgebreide werking, zowel residentieel als bv hun loket Rechtstreeks Toegankelijke Hulp, het
mobiele aanbod en uiteraard ook met het dagatelier. Tinne, Natalie en Frederik maakten ons
alvast zeer benieuwd.
WAAR: Bij goed weer zijn we te gast met ons bokes in de tuin met uitzicht op de
Konijnenberg van dagatelier De Pluk in de pastorie, bij slecht weer nodigt Ter Loke ons uit op
hun locatie aan de Heilanders 11.

Verder spraken we met de groep af dat we ongeveer om de 2 à 3 maanden een middagontmoeting
organiseren.
En een volgende thema staat al in de wachtrij: het dementiepunt van Woonzorgcentrum Hof ter
Dennen en wat het kan betekenen voor mantelzorgers en mensen met dementie die nog thuis
wonen.
DE TOELICHTING VAN VANDAAG:
In de bijlage vind je de slides van de sociale dienst, een toelichting die met grote interesse gevolgd
werd en waar nog veel vragen aan bod kwamen. We lijsten een paar antwoordjes hieronder op.
Afspraken werden gemaakt met de huisartsen rond:
-

-

Doorverwijzing voor documenten medisch geheim voor aanvragen voor tegemoetkomingen,
bv. het zorgbudget
Hoe een arts te spreken te krijgen voor een gedachtewisseling over een dossier: liefst per
mail met kort de vraag om even contact op te nemen wanneer het voor de arts past om een
dossier te kunnen bespreken, met telefoongegevens en bereikbaarheid van de vraagsteller.
Als medicatie ten laste wordt genomen, best even een seintje geven aan de huisarts
Het doktershuis werkt enkel met derdebetalersregeling, voor mensen met Verhoogde
Tegemoetkoming automatisch.

Derdebetalersregeling: Bij huisartsen gebeurt derdebetalersregeling digitaal en vlot, voor kinesisten
gaat dit niet automatisch en vraagt het nog wat administratie, maar mensen mogen altijd vragen om
dit toe te passen. Thuisverpleegkundigen, vroedvrouwen, apothekers passen dit systeem
automatisch toe.
Voor hulp bij een aanvraag bewindvoering mag je mensen doorverwijzen naar de sociale dienst voor
een afspraak met de juriste. Medische attesten zijn hier een aandachtspuntje, die mogen slechts 2
weken oud zijn als ze bij de vrederechter terecht komen.
De contactgegevens van de sociale dienst: 014 60 08 20 of sociale.dienst@vosselaar.be. Via het
telefoonnummer wordt je doorverbonden met de maatschappelijk werker die op die moment
permanentie verzorgt, via het mailadres worden de vragen getrieerd naar de juiste collega door
diensthoofd sociale dienst Leen. Meestal werkt men op afspraak, maar als mensen met hun vraag

toch onaangekondigd aan het onthaal staan, wordt er altijd even door een maatschappelijk werker
geluisterd en indien mogelijk verder geholpen.
Onderhoudsplicht (dat het OCMW kosten van het woonzorgcentrum kunnen doorrekenen aan de
kinderen) gebeurt in Vosselaar niet meer, maar ze herbekijken wel de voorwaarden van
tenlastename opnieuw.
OCMW-dossiers worden besproken en goedgekeurd op het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
Dit orgaan is samengesteld uit verkozenen en vergadert los van gemeente- of OCMW-raad om de
privacy van OCMW-cliënten te garanderen.
Een communicatie-app tussen zorgverleners: https://www.siilo.com/nl/ - de gegevens worden extra
beschermd, niet inzetbaar voor niet-medische beroepsgroepen
VERDERE VRAGEN OVER DE OCMW-DIENST- en HULPVERLENING?
Leen Van Schaeren, tel: 014 60 08 59, mail: leen.vanschaeren@vosselaar.be
WAAR VIND IK ALLES TERUG, als ik deze mail kwijt speel of collega’s op de hoogte wil brengen?
Alle informatie wordt verzameld op
https://www.elzkempenland.be/opdrachten/ZorgInformatieNetwerken/ZINVosselaar.html
DE AANWEZIGEN:
Een zeer fijne opkomst, hieronder een klein overzichtje van de deelnemers en de mensen die
verontschuldigden.
-

We vergaten te vragen of we contactgegevens mogen delen, dus dat spreken we volgende
keer even fatsoenlijk af.

-

EN VERDER:
We schrijven de gemeentelijke adviesraden en de wijkagenten nog aan met de vraag om aan te
sluiten.

