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Infoavond 

Wat heeft het VAPH te bieden?  

28 maart 2017 - 19.30u.  - Gent 
   

Wie een handicap heeft komt vroeg of laat bij het VAPH terecht. Toch 

merken we dat vele ouders en personen met een handicap niet echt weten 

wat het VAPH allemaal te bieden heeft.  Naast het uitwerken van het beleid 

op het vlak van zorg en ondersteuning biedt het VAPH nog tussenkomsten in 

de aankoop van hulpmiddelen, woning-en auto-aanpassingen en 

incontinentiemateriaal...  

Wie kan bij het VAPH terecht? 

Met welke vragen? 

Welke tussenkomsten biedt het VAPH? 
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Hoe vraag je deze aan? 

Hoe volg je je eigen dossier via 'mijnvaph.be'? 

.... 

Spreker:  Natalie Vanvalckenborgh, VAPH medewerkster  

 

  

 

Infoavond 

Tegemoetkomingen voor 

personen met een Handicap 

28 maart 2017 - 19.30u.  - Dendermonde 
   

Als ouder van een kind met een handicap heb je ongetwijfeld veel vragen 

over het inkomen van je zoon/dochter nu en in de toekomst. Recht op een 

inkomen is in ons land een basisrecht. Wie het moeilijk heeft om zelf geld te 
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verdienen omwille van een handicap of ernstige beperkingen, kan misschien 

een inkomensvervangende en /of integratietegemoetkoming krijgen. 

Wie heeft er recht op een tegemoetkoming? 

Wat is het verschil tussen de inkomensvervangende en de 

integratietegemoetkoming? 

Hoe wordt de handicap geëvalueerd en  het bedrag bepaald? 

Hoe en wanneer moet je een tegemoetkoming aanvragen? 

Hoe kan je je voorbereiden op de geneeskundige controle? 

.... 

Spreker:  Hellen Turelinckx, KVG Sociaal Dienstbetoon  

 

Door te klikken op de titel van de infoavond of de illustratie kan je de 

uitnodiging met verdere concrete informatie bekijken. 

 

Inschrijven  is steeds verplicht, per mail (gezinenhandicap@kvg.be), via 

de website of telefonisch (03/216 29 90)  

 

Wij willen ons aanbod ook heel graag zo ruim mogelijk bekend maken, 

maar hiervoor hebben we jullie hulp nodig! 

Gelieve de uitnodigingen van de avonden te bezorgen aan mogelijk 

geïnteresseerden ( ouders van een kind met een handicap, 

leerkrachten, begeleiders, directies, opvoeders,….) door de uitnodiging 

te forwarden naar uw netwerk of door de aankondiging ervan op te 

nemen op jullie site, facebook, nieuwsbrief, prikbord, tijdschrift of 

krantje,... 

 

Gezin en Handicap zit nu ook op Facebook: 

www.facebook.com/gezinenhandicap/ 

Kent u andere personen die op de hoogte wensen te blijven van ons aanbod 

en onze nieuwsbrief willen ontvangen? Geef dan deze link door om zich 

hierop in te schrijven 
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van harte welkom! 

Vriendelijke groeten en alvast bedankt! 

  

Hellen Turelinckx 

  

Gezin en Handicap vzw 

A. Goemaerelei 66 

2018 Antwerpen 

tel. 03 216 29 90 

www.gezinenhandicap.be 
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