INFOAVOND

Wat heeft het VAPH te bieden?
Wie een handicap heeft komt vroeg of laat bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap) terecht. Toch merken we dat vele ouders en personen
met een handicap niet echt weten wat het VAPH allemaal te bieden heeft. Soms
worden er hierdoor kansen gemist. Naast het uitwerken van het beleid op het vlak
van zorg en ondersteuning (bvb in het kader van de persoonsvolgende financiering)
biedt het VAPH nog tussenkomsten in de aankoop van hulpmiddelen, woning- en
auto-aanpassingen en incontinentiemateriaal …
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Gezin en Handicap is lid van Vijftact vzw

Wie kan bij het VAPH terecht?
Met welke vragen kan je er terecht?
Welke tussenkomsten biedt het VAPH?
Wie heeft er recht op een tussenkomst voor een hulpmiddel, woning- of
auto-aanpassing, incontinentiemateriaal?
Hoe vraag je deze tussenkomsten aan?
Hoe volg je je eigen dossier via ‘mijnvaph.be’?
…

Wie te weten wil komen wat het VAPH jou kan bieden,
waarvoor je er terecht kan, van welke tussenkomsten je
kan genieten en hoe je je eigen dossier kan opvolgen, is
van harte welkom op één van onze infomomenten:
- Dinsdag 14 februari 2017 - TPC Antwerpen,
Groenenborgerlaan 149, Antwerpen
- Dinsdag 28 maart 2017 - BD/Welzijnszorg,
Sint-Salvatorstraat 30, Gent
- Donderdag 27 april 2017 - Pastoraal Centrum Seminarie,
Tulpinstraat 75, Hasselt
- Woensdag 31 mei 2017 - zaal Zuidleie,
Valentijn Hennemanstraat 1, Moerbrugge
Telkens om 19.30 u.

Praktisch
Kostprijs:

Kijk ook op www.
facebook.com/
gezinenhandicap

- 4 euro voor ouders en familieleden die lid
zijn van Gezin en Handicap of KVG
- 10 euro voor ouders en familieleden die geen lid zijn
van Gezin en Handicap of KVG
- 30 euro voor professionelen (Vooraf betaling na ontvangst factuur:
bezorg bij inschrijving het facturatieadres)
Inbegrepen: achtergrondteksten, koffie/thee/water
Inschrijven is verplicht.
Dit kan via www.gezinenhandicap.be of telefonisch op 03 216 29 90
of per email op gezinenhandicap@kvg.be

Voor deze infomomenten kunnen wij rekenen op de
medewerking van de provinciale medewerkers van het
VAPH. Er zal zeker ruimte zijn voor je vragen en ervaringen.

Gezin en Handicap behoort tot de KVG-groep

