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INFONAMIDDAG:
WAT BESTAAT ER VOOR DOVE SENIOREN?



Project DOVE SENIOREN bij DOOF VLAANDEREN

 Oktober 2018 tot eind september 2018

 Ervaringen en moeilijkheden van dove senioren in Vlaanderen



DOEL? 

INFORMEREN over wat er bestaat voor dove senioren

1. Sociaal leven 
2. Verplaatsingen
3. Hulpmiddelen 
4. Zorg
5. Wonen



Doof & Senior Vlaanderen
1. SOCIAAL LEVEN



Dosena
GTG 55+

TredDe Haerne Club 
55+

Nowedo-
senioren

Ledeberg

Limburgia
seniorenDe Getrouwe

Vrienden

Kemados

De Dendervrienden

Regionale dovenclubs met seniorenafdelingen



➢ Lokaal dienstencentrum



➢Voordeelkaart of uitpas 

www.uitinvlaanderen.be

http://www.uitinvlaanderen.be/
https://www.youtube.com/watch?v=34vdO3AQAkE&feature=youtu.be


➢Mogelijkheden voor einde werkloopbaan

• Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)
- Als op ouder leeftijd ontslagen word: “brugpensioen”

 Tijdskrediet eindeloopbaan
- Om 1/5 of ½ minder werken

 Vervroegd pensioen 
- Alleen als al 42 jaren gewerkt en ouder dan 63 jaar

- Of al 44 jaren gewerkt en ouder dan 60 jaar

- Of al 43 jaren gewerkt en ouder dan 61 jaar

www.RVA.be

http://www.rva.be/


➢ Bijverdienen na je pensioen 

 Jonger dan 65 jaar en minder dan 45 jaar gewerkt
- “Overlevingspensioen”

- Beperkt anders deel van pensioen terug 

 Ouder dan 65 jaar of 45 jaar gewerkt 
- Mag bijverdienen zonder verlaging van pensioen



www.bijklussen.be

http://www.bijklussen.be/


 Vrijwilligerswerk: onkostenvergoeding 



- 65 jaar:
- Inkomensvervangende

tegemoetkoming (IVT)
- Integratietegemoetkoming (IT)

65+ jaar: 
- Tegemoetkoming voor hulp aan

bejaarden (THAB) 

- Hulpmiddelen
- Tolk VGT (L-uren)
- RTH dienst (bv. 

thuisbegeleiding) 
- Persoonsvolgend

Budget (PVB)



2. VERPLAATSINGEN

 Openbaar vervoer
 Erkend als handicap? 

 Verhoogde tegemoetkoming 

 50% korting

 Niet erkend als handicap? 
 SENIORENBILJET

 €6,80 voor heen- en terug

 Gratis assistentie mogelijk bij moeite om alleen te verplaatsen 

 Ieder jaar te vernieuwen bij loket



 De Lijn
 Gratis MOBIB-kaart

- €5 voor administratie + kaart 

- 5 jaar geldig

 Niet erkend als handicap?
- €53 voor een jaarabonnement → OMNIPAS 65+



Minder Mobielen Centrale (MMC)

 Aanvragen bij gemeente of OCMW (welzijnsdienst) 
 2 dagen op voorhand reserveren 

 Voor mensen met die geen of moeilijk openbaar vervoer kunnen 
gebruiken met laag inkomen

 Chauffeurs = vrijwilligers 
 Voor korte trajecten (bv. familiebezoek, dokter, boodschappen)
 €10 per jaar + €0,3 per kilometer

www.mindermobielencentrale.be

http://www.mindermobielencentrale.be/


Mobielen Aangepast Vervoer (MAV)

 Voor mensen die zich moeilijk of niet kunnen verplaatsen
 Helpen zoeken naar vervoer via openbaar vervoer of aangepaste 

vervoer (liftbussen, vrijwilligers, …) 
 2 werkdagen op voorhand reserveren 

www.meermobiel.be

http://www.meermobiel.be/


 Taxi

 Verhuurdiensten van Voertuigen met Bestuurder (VVB)
 Voor groepsverplaatsingen voor reisbureaus, ziekenfondsen, bedrijven, 

begrafenis, …

 Voor langere afstanden

 Via gemeente 

 Autodelen / carpoolen



• Hulpmiddelen 
• Wekker, signaleringssysteem, babyfoon, rookmelder, FM, …

 Belangrijk voor 65 jaar bij VAPH! 

3. HULPMIDDELEN



 Tolkuren in de leefsituatie
 Privé – tolkuren  

 Aanvragen via VAPH 
 Voor 65 jaar!

 70 decibelverlies of meer 

 Recht op 18 uren (+ 18 uren) per jaar (gratis!)

www.tolkaanvraag.be

L-uren

http://www.tolkaanvraag.be/


Afstandstolkendienst 

 Recht op tolkuren = automatisch ook recht op afstandstolken

 Software: MyMMX

www.cabvlaanderen.be/afstandstolken

http://www.cabvlaanderen.be/afstandstolken
https://www.facebook.com/CABVlaanderen/videos/1632932173455601/


4. ZORG

 Wil thuis blijven wonen maar kan niet meer volledig zelfstandig



Thuis

 Mantelzorg (familie, vrienden, buren) 

 Gezinszorg, familiehulp, thuiszorg, …  
 Verzorging, hulp bij wassen, aankleden, …

 Schoonmaak

 Eventueel: oppas of karweihulp

 Thuisverpleging  (verzorging, wondverzorging, inspuitingen, …)



In de buurt of gemeente

 Lokaal dienstencentrum

 Centrum voor dagverzorging
 Dagopvang, activiteiten en zorg voor ouderen met zorgnoden

 Overdag: in het centrum

 's avonds en weekend: naar huis



 Centrum voor Kortverblijf
• Tijdelijk dag en nacht zorg nodig

• Bv: na ziekenhuis of om familie een tijdje te ontlasten

• Max. 60 dagen of verspreid 90 dagen per jaar

• Dienstverlening zoals in woonzorgcentrum



Hoe die zorg betalen?

 Zorgbudget voor ouderen
 Van €86 tot €582 per maand, afhankelijk van inkomen en zorgnood

 Vanaf 65 jaar met handicap of gezondheidsproblemen 

 Min. 7 punten (bij FOD) 

 Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering)
 €130 per maand (via zorgpremie)

 Maakt niet uit welk leeftijd 

 Min. 7 punten (bij FOD)

 Vrij besteedbaar



 Mantelzorgpremie

 Persoonsvolgend Budget (PVB) 
 Budget op maat voor zorg en ondersteuning

 Afhankelijk van noden en vragen

 Bv. persoonlijke assistent voor doofblinden



5. WONEN 

 Wanneer woonaanpassingen nodig?

 Steile trappen te moeilijk

 Geen douche → bad wordt gevaarlijk

 Deuropeningen niet breed genoeg voor de rolstoel

 Slaapkamer of badkamer naar gelijkvloers 

 …



Adviserende of begeleidende diensten

 Maatschappelijk dienst van ziekenfonds

 Lokaal dienstencentrum

 Thuisbegeleidingsdiensten 

 Centrum Algemeen Welzijnsdienst (CAW) 

 Agentschap Toegankelijk Vlaanderen (Inter)



Weg van thuis

 Groepswonen 
 Via OCMW, vzw Samenhuizen, Abbeyfield, … 

 Zorgwonen (kangoeroewonen) 

 2 partijen of familie samen onder 1 dak en toch apart 

 Eengezinswoning of meergezinswoning 

 Max. 2 ouderen (65+)



 Aanleunwoning 
 Ondersteunend en beschermend wonen

 Naast woonzorgcentrum (bv. warme maaltijden, oproepsysteem voor hulp in 
nood) 

 Assistentiewoning (serviceflat)

 Toegankelijk en aangepast appartement

 Noodoproepsysteem en crisiszorg: 24u/24u bereikbaar

 Ontmoetingsruimte

 Woonassistent: voor vragen en problemen



 Woonzorgcentrum (rusthuis)
• Voor mensen die niet meer zelfstandig thuis willen/kunnen blijven wonen

• 24/24u zorg en ondersteuning nodig



Klachten, info of advies? 

 Woonzorglijn

 woonzorglijn@zorg-en-gezondheid.be

 www.woonzorglijn.be

mailto:woonzorglijn@zorg-en-gezondheid.be
http://www.woonzorglijn.be/


Meer info?

www.desocialekaart.be

http://www.desocialekaart.be/


Meer info?

www.ouderengids.be

http://www.ouderengids.be/


Bedankt voor jullie aandacht!

sara.vanleuven@doof.vlaanderen


