
         

   

Ontdek hoe  
Ter Heide  
jou helpt als 
zorgpartner

Rechtstreeks toegankelijke 
hulp

RTH

Je bent welkom  
bij ons
 
Bel 089 32 39 30 of mail naar 
intake@terheide.be en maak een afspraak. 
Meer info? Kijk op www.terheide.be of op  
facebook.com/TerHeideNieuws  
Je vindt ons hier: 

 
Genk 
Klotstraat 125
3600 Genk
089 32 39 30

 
Ter Heide is een VAPH-vergunde zorgaanbieder

Zonhoven 
Jacob Lenaertsstraat 33
3520 Zonhoven
011 81 94 00

Rechtstreeks toegankelijke hulp is er voor iedereen die 
maar af en toe handicapspecifieke ondersteuning nodig 
heeft. Een combinatie met je basisondersteuningsbudget 
is hierbij mogelijk. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp 
moet je geen aanvraag indienen bij het VAPH.

Wat is rechtstreeks 
toegankelijke hulp?

 
Borgloon 
Brikhof 68
3840 Borgloon
012 74 35 49

Tongeren 
Baversstraat 32
3700 Tongeren
012 39 83 80



Hoe moeten we dat betalen?
Je betaalt een eigen bijdrage afhankelijk  van 
de ondersteuning die je krijgt. Als je een 
basisondersteuningsbudget ontvangt, kan je hiermee 
deze bijdrage betalen. Ook het eigen inkomen 
(tegemoetkoming) of het verhoogd kindergeld kan je 
hiervoor gebruiken.

Ondersteuningsvorm Puntenwaarde Persoonlijke 
bijdrage

dagondersteuning 0,087 € 10,15 (zonder
vervoer)*

woonondersteuning 0,13 € 25,53 (enkel 
nacht)*

* Bedragen op 1 januari 2019. Deze bedragen zijn gekoppeld aan de index en 

regelgeving vanuit het  VAPH en kunnen jaarlijks veranderen.

Wie kan gebruikmaken van RTH?
Rechtstreeks toegankelijke hulp is er voor iedereen 
die nood heeft aan beperkte handicapspecifieke 
ondersteuning voor een familielid. Hiervoor moet je 
familielid wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

•	 Er is een (vermoeden van een) beperking.
•	 Je familielid is jonger dan 65 jaar of het VAPH erkende 

eerder al de zorgvraag. In dat geval speelt de leeftijd 
geen rol.

•	 Je familielid woont in Vlaanderen of in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

•	 Is je familielid jonger dan 18 jaar, dan mag hij/zij nog 
geen PAB (persoonlijk assistentiebudget) hebben en/
of ondersteuning vanuit een MFC krijgen.

•	 Als je familielid ouder is dan 18 jaar mag je nog geen 
terbeschikkingstelling van een PVB (persoonsvolgend 
budget) hebben.

Hoe werkt het?
Per kalenderjaar kan je maximaal 8 punten besteden. Dit 
kan gebeuren  bij meerdere zorgaanbieders en je mag ook 
combinaties maken tussen de ondersteuningsvormen, bv. 
dagopvang met nachten combineren.

Afhankelijk van de ondersteuning die je krijgt, betaal je een 
deel van deze ondersteuning van jouw punten. Je moet zelf 
niet uitrekenen wat je opmaakte en wat er nog rest. In het 
persoonlijk dossier op www.mijnvaph.be kan je zien hoeveel 
punten je in dit kalenderjaar al hebt gebruikt. Ter Heide 
kan ook berekenen hoeveel punten je nodig hebt om de 
gevraagde ondersteuning waar te maken.

   Welke ondersteuningsfuncties bieden wij aan?
 
  DAGONDERSTEUNING 
   Dit gaat over dagondersteuning tussen 10.00 en 16.00
   uur, waarbij er een gevarieerd dagprogramma wordt
   aangeboden. Je familielid mag natuurlijk ook halve                                                                                                                                            
   dagen komen. Hierbij zorg je voor eigen vervoer naar de 
   dagopvang.

   WOONONDERSTEUNING 
   Hier bieden wij opvang met overnachting aan. De
   eerste dag komt je familielid na 15.00 uur aan. De laatste                                                                                                                                          
   dag keert hij/zij om 10.00 uur terug naar huis. Wil je dat je 
   familielid toch langer blijft? Geen probleem! Dan spreken                                                                 
   wij dit zo met jou af en rekenen wij voor de extra dag een
   functie dagopvang aan.


