
Welke zorgondersteuningen en tegemoetkomingen mag je combineren? 
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RTH Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Ambulante en mobiele begeleiding, verblijf, dagopvang  

N-RTH Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 
Aan te vragen bij het VAPH. Budget voor inhuren ondersteuning bij erkende 
zorgaanbieders: PAB, PVF, MFC, ..  

Hulpmiddel Hulpmiddelen en aanpassingen  

Tolk Tolk voor doven en slechthorenden  

Verblijf/vervoer 
Verblijfs- en vervoerskosten in het gewoon 
onderwijs 

 

PVB PersoonsVolgend Budget Voor meerderjarigen.  Budget voor inhuren erkende zorgaanbieders 

PAB Persoonlijke-AssistentieBudget Voor minderjarigen. Budget voor inhuren erkende zorgaanbieders 

MFC MultiFunctioneel Centrum Voor minderjarigen. Dagopvang bij erkende zorgaanbieder   

Zorgbudget voor mensen met 
een handicap 

Voorheen:  BasisOndersteuningsBudget (BOB)  

Zorgbudget voor zwaar 
zorgbehoevenden 

zorgverzekering  

Zorgbudget voor ouderen met 
een zorgnood 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)  

FOD 
tegemoetkomingen van de Federale 
overheidsdienst Sociale Zekerheid 

Integratietegemoetkoming; inkomensvervangende tegemoetkoming; 
verhoogde kinderbijslag (= Vlaamse bevoegdheid na 2019).  



Welke zorgondersteuningen en tegemoetkomingen mag je combineren? 

Hoe lees je deze tabel? 

 In de paarse kolom links staan de verschillende vormen van zorgondersteuning opgelijst die je hebt of wil aanvragen 

 In de blauwe rijen bovenaan de tabel vind je de verschillende vormen van zorgondersteuning waarmee je mogelijk kan combineren 
 

 Kies een ondersteuningsvorm in de paarse kolom links; Volg met je vinger tot je in e kolom komt van de ondersteuningsvorm waarmee je wil combineren. Hier 
staat wat mogelijk is.  
 

 Onder deze combinatietabel, vind je een lijst met afkortingen en hun betekenis.  
 

 Meer informatie vind u op de VAPH-site. 

 

https://www.vaph.be/welke-budgetten-en-tegemoetkomingen-kunt-u-combineren

