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Doel
Met dit boekje wil ik u kort en bondig wegwijs

maken over de soorten hulpverleners en
hulpverlening in en rondom Leopoldsburg.

Ik heb dit boekje samengesteld zodat ouderen
en hun familie weten dat er oplossingen

bestaan om hun geliefde familielid, partner of
kind met een beperking,... langer in hun

vertrouwde omgeving te kunnen laten wonen.
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Introductie
Dit boekje is tot stand gekomen omdat ik ondervond dat veel van onze patiënten en hun familie
onwetend zijn over de mogelijke hulpverlening die er tegenwoordig bestaat zodat ze langer
zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Veel mensen zijn verlegen om hulp te vragen,
anderen uit schrik dat ze naar het rusthuis moeten en sommige denken dat er geen andere
alternatieven bestaan dan het rusthuis. Voor ons als verpleegkundige is het ook een hulpmiddel
om samen met u een aangepast zorgplan op maat te kunnen opstellen. Onderstaande lijst is een
hulpmiddel maar ook een variabel gegeven dat in de toekomst nog verder uitgebreid zal worden.
Dit omdat steeds meer mensen langer in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen en er
continue nieuwe en andere zorg aangeboden wordt. Als u zelf nog voorstellen heeft voor in het
ebook mag je altijd mailen naar info@thuisverplegingvita.be
Alvast bedankt voor het downloaden, 

Met vriendelijke groeten,
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Jill Meir



OVER ONS

Thuisverpleging Vita is een groepering
van zelfstandig thuisverpleegkundigen.
We willen graag uw steun en toeverlaat
zijn in tijden waar dit voor u cruciaal is en
met de nodige deskundigheid en
menselijke aanpak uw pijn en zorg
verlichten. 



ONZE EXPERTISE 

 Onze belangrijkste doelstelling als team is
om professionele verpleegkundige
thuiszorg te garanderen en dit op een
menselijke manier. We doen dit voor ALLE
mensen met gezondheidsproblemen of
beperkingen.We doen alles wat in onze
macht ligt om het u zo comfortabel
mogelijk te maken zodat u zolang
mogelijk in uw eigen vertrouwde
omgeving kan blijven wonen.



 "Zorg is zoveel meer dan
zorgen; Zorg is liefde,
hoop, betrokkenheid. Zorg
is welzijn, willen borgen
met kracht, geduld en
tederheid."
Caroline Duisings 
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HULPVERLENING



Huisdokters

Tijdens een weekavond en - nacht is de huisarts van wacht voor dringende
medische hulp rechtstreeks bereikbaar op 090 24 04 20 

Van vrijdagavond tot maandagochtend is de huisarts van wacht vanuit "Mijn
wachtpost" in het Medisch Centrum Beringen op 011 71 56 50

O nline: http://www.mijnwachtpost.be 

Lommelsesteenweg 124 - 3970 Leopoldsburg
Groepspraktijk van Dr Nele Beke, Dr Meus Koen, Dr Madungu Rachel, Dr
Stockmans Christian, Dr Maes Sarah
Tel: 011 66 61 11
O nline: http://www.praktijkleoparts.be/ 

LEOPARTS

WACHTNUMMER

H
uisd

okters

http://www.mijnwachtpost.be/
http://www.mijnwachtpost.be/
http://www.praktijkleoparts.be/%E2%80%8B
http://www.praktijkleoparts.be/%E2%80%8B


HEPARTS

Frankendijk 8 - 3971 Heppen
Groepspraktijk: Dr Boelanders Tom, Dr Boelanders Jean, Dr
Stappers Kimberly, Dr Van Camp Kim, Dr Tersago Tine
Tel: 011 34 45 33 
O nline: http://www.heparts.be   

DE L INDE  

Diestersesteenweg 46 - 3970 Leopoldsburg
Groepspraktijk: Dr Rosseels Alexander, Dr Michotte Philippe, Dr
Michotte Guy
Tel: 011 14 60 03
O nline: https://www.delindeleopoldsburg.com

H
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http://www.heparts.be/
http://www.heparts.be/
https://www.delindeleopoldsburg.com/
https://www.delindeleopoldsburg.com/


HUISARTSENPRAKT IJK  DR I LSE  LAEVRE  

Acacialaan 41, 3970 Leopoldsburg
Groepspraktijk: Dr Ilse laevre , Dr. Bram Kerssebeeck, Dr. Aerts Joke
en Dr Theunis
Tel: 011 39 31 84

DR FREDER IX  ER IC 

 Nieuwstraat 24, 3971 Heppen
Tel: 011 34 57 64
O nline: https://www.digitalewachtkamer.be
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https://www.digitalewachtkamer.be/
https://www.digitalewachtkamer.be/


 DR  THOELEN DOMIN IQUE

 Hendrik Theunissenstraat 33, 3970 Leopoldsburg
Tel: 011 34 22 54
O nline: https://websites.mijndokter.be/drthoelen/raadpleging/

 FYS ISCHE GENEESKUNDE DR LUT  DEGRAEVE

 Lommelsesteenweg 183, 3970 Leopoldsburg
Tel: 011 40 17 64
O nline: http://www.ldegraeve.info

H
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https://websites.mijndokter.be/drthoelen/raadpleging/
https://websites.mijndokter.be/drthoelen/raadpleging/
http://www.ldegraeve.info/
http://www.ldegraeve.info/


A
LT

IJ
D

 B
ER

EI
K

B
A

A
R VITA

info@thuisverplegingvita.be

Thuisverpleging

URGENTIENUMMER:
0492 61 84 96

https://thuisverplegingvita.be

http://thuisverplegingvita.be/
https://thuisverplegingvita.be/


Apothekers

 Om de apotheker van wacht te kennen kan u telefoneren naar 090 39 90 00 het is
nuttig om dit nummer in je GSM te bewaren of te surfen naar www.apotheek.be

A
p

othekers

WACHTNUMMER

DE VOORZORG,  APOTHEEK MEGANCK

Stationsstraat 52, 3970 Leopoldsburg
Tel: 011 34 10 68
O nline: http://www.apotheekdevoorzorg.be

http://www.apotheek.be/
http://www.ldegraeve.info/
http://www.ldegraeve.info/


L LOYDSPHARMA 'T  KAMP

 Kolonel Van Heesbekestraat 6, 3970 Leopoldsburg
Tel: 011 34 10 85
O nline: http://www.lloydspharma.be

 ALAERTS

Maarschalk Fochstraat 36, 3970 Leopoldsburg
Tel: 011 34 55 89
Online:
https://www.easypharm.be/fr/pharmacies/leopoldsburg/apoth
eek-alaerts 

A
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othekers

http://www.lloydspharma.be/
http://www.lloydspharma.be/
https://www.easypharm.be/fr/pharmacies/leopoldsburg/apotheek-alaerts%E2%80%8B


INNESTO

 Lommelsesteenweg 217, 3970 Leopoldsburg
Tel: 011 34 04 04  

 APOTHEEK MEYSEN 

 Diestersteenweg 2, 3970 Leopoldsburg
Tel: 011 34 04 00
Email: info@apoteekmeysen.be  

A
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http://apoteekmeysen.be/


 APOTHEEK HUWAERT 

Jean Lenaersstraat 1, 3971 Heppen
Tel: 011 34 14 57
O nline: https://www.apotheekhuwaert.be/

 APOTHEEK PHL IPPO

 Kerkhovensesteenweg 453, 3920 Lommel (kerkhoven)
Tel: 011 34 61 62
O nline: http://www.apotheekphlippo.be

A
p

othekers

https://www.apotheekhuwaert.be/
https://www.apotheekhuwaert.be/
http://www.apotheekphlippo.be/
http://www.apotheekphlippo.be/


Mutualiteiten
A

p
othekers

DE VOORZORG

 Dienst Maatschappelijk Werk - Leopoldsburg
Stationsstraat 61, 3970 Leopoldsburg
Tel: 011 34 10 92
O nline: http://www.devoorzorg.be

 CHR ISTEL IJKE  MUTUAL ITE IT  L IMBURG  

 Dienst Maatschappelijk Werk Limburg
O nline: https://www.cm.be/limburg

http://www.devoorzorg.be/
http://www.devoorzorg.be/
https://www.cm.be/limburg
https://www.cm.be/limburg


L IBERALE  MUTUAL ITE IT  L IMBURG 

 Dienst Maatschappelijk Werk Leopoldsburg
Hospitaalstraat 9,3970 Leopoldsburg
Tel: 011 40 16 06
O nline: https://www.lm.be/

 PARTENA Z IEKENFONDS (EUROMUT)

 Partena Ziekenfonds (Euromut)
Vander Elststraat 78 3970 Leopoldsburg
Tel: 011 20 11 61
O nline: https://www.partena-ziekenfonds.be/

A
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othekers

https://www.lm.be/
https://www.lm.be/
https://www.partena-ziekenfonds.be/
https://www.partena-ziekenfonds.be/


 ONAFHANKEL IJK  Z I EKENFONDS (OZ)

 Onafhankelijk ziekenfonds (OZ)
Kloosterplein 4 2490 Balen
Tel: 03 201 85 55
O nline: https://www.oz.be/kantoor/b/balen-oz-kantoor
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https://www.oz.be/kantoor/b/balen-oz-kantoor
https://www.oz.be/kantoor/b/balen-oz-kantoor


Ergotherapeut
Erg
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eut

ERGOTHERAP IE  D IENSTVERLEN ING THUISZORG -
L IMBURG

Adjudant De Keyserstraat 38, 3970 Leopoldsburg
Tel: 0497 54 08 33
Email: Vital_werix@hotmail.com

http://hotmail.com/


 Psychologen, therapeuten
en psychiaters 
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 GESPREKSTHERAPEUT PAUL  CL INCKART

 De verandering 
Laakstraat 82 - 3582 Koersel
Tel: 011 37 17 37
O nline: http://www.persoonlijke-begeleiding.be

http://www.persoonlijke-begeleiding.be/
http://www.persoonlijke-begeleiding.be/


 EFT  THERAPEUT CLAUDINE  LASUY  

 Itaca
Sinterveld 46 - 2490 Balen
Tel: 0496 38 23 57
O nline: http://www.itaca.be

 OPLOSS INGSGER ICHT THERAPEUT KAR INE  FRANSSEN  

 Rakonto
kapelstraat 48 - 3550 Heusden-Zolder
Tel: 0479 41 65 30
O nline: http://www.rakonto.be
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ters 

http://www.itaca.be/
http://www.itaca.be/
http://www.rakonto.be/
http://www.rakonto.be/


 PSYCHOTHERAPEUT ELKE  DR IESEN  

 In je kracht
G. Gezellelaan 16/4 - 3550 Heusden-Zolder
Tel: 0499 22 14 28
O nline: http://www.elkedriesen.be

 CL IËNTGER ICHTE  THERAPEUT CARLA BAUTE

 Koolmijnlaan 460 - 3580 Beringen
Tel: 0471 03 37 75

 Psycholog
en,

thera
p

euten en
p

sychia
ters 

http://www.elkedriesen.be/
http://www.elkedriesen.be/


 KL IN ISCH PSYCHOLOOG ANKE  VANDUEREN

 Koersel-Dorp 29 - 3582 Koersel
Tel: 0471 30 75 58

 KL IN ISCH PSYCHOLOOG D IRK  DE  BRUYCKER

 ITACA Praktijk voor Psychotherapie  
Sinterveld 46 - 2490 Balen
Tel: 0498 56 70 49
O nline: http://www.itaca.be 
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http://www.itaca.be/


 PSYCHOLOOG SÉL INE  VANDECASTEEL  

 Hopstraat 2 - 3582 Koersel
Tel: 0472 28 56 8

 OPLOSS INGSGER ICHT PSYCHOLOOG K IM GOOVAERTS

 Molenstraat 118 - 2490 Balen
Tel: 0478 25 73 01
Online: http://www.psycholoog.be/KimGoovaerts
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http://www.psycholoog.be/KimGoovaerts


 PSYCHIATER -  DOKTERSPRAKT IJK  GEYS SANDRA

 Sint-Antoniusstraat 28 - 3970 Leopoldsburg
Tel: 011 39 33 29

 PSYCHIATER -  KAREL  VANDERSTEEN

 Sint-Antoniusstraat 28 - 3970 Leopoldsburg
Tel: 011 39 33 29
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 PSYCHIATER -  VAL IDAG

 Adelberg 62 - 3920 Lommel
Tel: 011 54 47 07

 Psycholog
en,

thera
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euten en
p

sychia
ters 



 Geestelijke Gezondheidszorg
CENTRUM GEESTEL IJKE  GEZONDHE IDSZORG (CGG).

 Harmoniestraat 9 - 3580 Beringen
Tel: 011 42 49 31
Online: cgg.beringen@groeplitp.be   

 De Vlaamse Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
begeleiden mensen met ernstige psychische en/of
psychiatrische problemen. Kinderen en jongeren, volwassenen
en ouderen kunnen er terecht voor een consult op afspraak (niet
voor opname). Het team van elk Centrum bestaat uit
psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, ...

 G
eestelijke

G
ezond
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szorg

http://groeplitp.be/


REL ING ( 1/3)

 RELING bestaat op dit moment uit 39 organisaties. Deze
organisaties gaan de geestelijke gezondheid hervormen waarbij
vermaatschappelijking van zorg centraal staat.

http://www.reling.be/

Eerstelijnspsychologen Limburg:

http://www.ggzlimburg.be/eerstelijnspsycholoog-elp 
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http://www.reling.be/
http://www.ggzlimburg.be/eerstelijnspsycholoog-elp%E2%80%8B


REL ING (2/3)

Geestelijke gezondheidszorg als uit de eerstelijnszorg, versterkt
door patiënt- en familieorganisaties.

Gezamenlijk, en elk vanuit hun eigen invalshoek en expertise,
dragen ze voor west-Limburg bij tot zorgvernieuwing en
kwaliteitsverbetering in de zorg voor personen met psychische
klachten en psychiatrische aandoeningen.

En dit op alle domeinen, van preventie tot herstel.
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REL ING (3/3)

  Reling bouwt vanuit de gespecialiseerde geestelijke
gezondheidszorg (GGZ) ondersteuning op voor alle zorg- en
hulpverleners die in contact komen met personen met
(vermoedelijke) psychiatrische klachten.
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eestelijke
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 H IER  EEN OVERZ ICHT VAN DE  REEDS U ITGEWERKTE
MOGEL IJKHEDEN:  

 G
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 DOP:  D IENST  ONDERSTEUNINGSPLAN L IMBURG ( 1/2)

De personen van DOP leren hem/haar beter kennen. De
mensen rondom haar/hem kunnen hun daarbij helpen.

Ook bekijken deze samen haar/zijn wensen en vragen voor de
toekomst.

https://www.doplimburg.be/

Ze zoeken samen met de patiënt een antwoord op haar/zijn
vragen. DOP betrekt hierbij de personen die voor haar/hem
belangrijk zijn.

Dit doet D.O.P. in verschillende stappen:  G
eestelijke

G
ezond

heid
szorg



 DOP:  D IENST  ONDERSTEUNINGSPLAN L IMBURG (2/2)

D.O.P. gaat op zoek wie je daarbij kan helpen.
D.O.P. brengt in kaart welke ondersteuning de patiënt daarbij
nodig heeft .
Ze zoeken daarbij eerst naar mensen in je omgeving.
Daarna zoeken ze verder binnen de algemene welzijns - en
gezondheidsdiensten zoals thuishulp, thuisverpleging, …
Indien nodig zoeken ze een dienstverlening gespecialiseerd in
het ondersteunen van personen met een beperking.
Tijdens deze zoektocht staan de mogelijkheden en keuzevrijheid
van de patiënt en haar/zijn netwerk centraal.
Ten slotte maken ze een plan waarmee de patiënt zelf aan de
slag kan. 

 G
eestelijke

G
ezond
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szorg



ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG ( 1/2)

https://www.jeugdhulp.be/organisaties/ondersteuningscentrum-
jeugdzorg-ocj

Hulpverleners sturen in eerste instantie aan op vrijwillige
hulpverlening.

Als dat niet lukt, en het gaat over situaties die zo onveilig of
bedreigend zijn voor een minderjarige dat de hulpverlener het als
zijn plicht ziet om toch op te treden, kan hij terecht bij het
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ).

 G
eestelijke
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https://www.jeugdhulp.be/organisaties/ondersteuningscentrum-jeugdzorg-ocj


ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG (2/2)

Ook de minderjarige, zijn ouders, zijn vertrouwenspersoon of een
dienstverlener buiten de jeugdhulp (bv. politie) kan rechtstreeks bij
het OCJ aanmelden wanneer de hulpverlening vastloopt en hij
ervan overtuigd is dat hulpverlening toch echt noodzakelijk blijft.

Het OCJ onderzoekt of het in verontrustende situaties nodig is om
van overheidswege hulp op te starten of verder te zetten.  G

eestelijke
G

ezond
heid

szorg



HUIZE  S INT-V INCENT IUS  ZELEM ( 1/2)

https://www.huizesintvincentius.be/

Is een organisatie die hulpverlening biedt aan kinderen, jongeren,
hun gezin en context, die zich in een complexe leefsituatie bevinden.

Deze hulpverlening kan op verschillende manieren ingezet worden
naargelang de noodzaak en naargelang de vraag van het gezin en
de partijen die bij het gezin betrokken zijn.

Vzw Huize Sint-Vincentius is erkend door het Ministerie van Welzijn,
Agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse Overheid.
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eestelijke
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ezond
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https://www.huizesintvincentius.be/
https://www.jeugdhulp.be/organisaties/ondersteuningscentrum-jeugdzorg-ocj
https://www.jeugdhulp.be/organisaties/ondersteuningscentrum-jeugdzorg-ocj
https://www.jeugdhulp.be/organisaties/ondersteuningscentrum-jeugdzorg-ocj


HUIZE  S INT-V INCENT IUS  ZELEM (2/2)

Wij zijn eveneens partner binnen Integrale Jeugdhulp Vlaanderen.
Het hulpverleningsaanbod waarbij verblijf (in combinatie met
contextbegeleiding) het meest geschikt is, kan pas ingezet worden
na een doorverwijzing via de intersectorale toegangspoort of de
jeugdrechtbank. 

Wanneer het contextbegeleiding al dan niet in combinatie met dag
begeleiding in groep betreft, kan je rechtstreeks bij ons terecht.
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KOPP-OP ( 1/2)

https://www.eenhartvoorlimburg.be/

Doelstelling is het voorkomen van negatieve gevolgen op korte en
lange termijn bij Kinderen van Ouders met een Psychiatrische
Problematiek (KOPP) en Kinderen van Ouders met een Alcohol
Problematiek (KOAP). KOPP OP! heeft daarmee een belangrijke
preventieve opdracht.
Het project bestaat uit drie modules:

Er wordt een aanbod gedaan naar KOPP- en KOAP-kinderen (van alle
leeftijden) en hun familieleden door het organiseren van een meldpunt
(telefonisch, email, sms en post), infoverstrekking, kortdurende
begeleidingen en groepsbijeenkomsten voor kinderen tot 18 jaar en
hun ouders.

 G
eestelijke

G
ezond

heid
szorg

https://www.eenhartvoorlimburg.be/
https://www.huizesintvincentius.be/


KOPP-OP (2/2)

Daarnaast is het project gericht op het sensibiliseren en vormen van
hulpverleners uit het brede werkveld omtrent deze problematiek.

Er is ook een wetenschappelijk onderzoek aan verbonden dat wordt
uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Hasselt.

 G
eestelijke
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heid
szorg



ARBE IDSZORGCENTRUM DE  OOGST

https://sintferdinand.be/nieuws/de-oogst-in-leopoldsburg

Aanbieden van arbeidsmatige activiteiten op vrijwillige basis. De
Doelgroep bestaat uit personen die omwille van persoons- en
maatschappij gebonden redenen niet (meer) kunnen werken in het
reguliere of beschermde arbeidscircuit.  G

eestelijke
G

ezond
heid

szorg

https://sintferdinand.be/nieuws/de-oogst-in-leopoldsburg


VAL IDAG LOMMEL  ( 1/3)

https://www.validag.be/

Centrum voor psychosociale revalidatie.

De vzw biedt revalidatie aan volwassenen met een psychosociale
problematiek aan en moet patiënten met een behandelbare
functionele beperking in staat stellen volledig te herstellen of een zo
geïntegreerd mogelijk leven te leiden in een zo normaal mogelijke
sociale context, dit met maximaal gebruik van de residuele
mogelijkheden en aanpassingsstrategieën.

 G
eestelijke
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ezond
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szorg

https://www.validag.be/


VAL IDAG LOMMEL  (2/3)

Cliënten de mogelijkheid te bieden om in hun natuurlijke
omgeving te functioneren door het verhogen van hun
zelfredzaamheid en het verbeteren van de maatschappelijke en
sociale integratie en het functioneren

Een (her)opname voorkomen of indien nodig te begeleiden.

Psychiatrische Zorg aan patiënten in de Thuissituatie.

Volwassenen met een psychiatrische problematiek te begeleiden en
te ondersteunen in de thuissituatie. De psychosociale begeleiding
verloopt aan de hand van gesprekken en omvat geen therapie aan
huis. Dit ten einde:
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eestelijke
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szorg



VAL IDAG LOMMEL  (3/3)

De continuïteit van de behandeling te garanderen.

Ondersteuning te bieden aan de omgeving.

Een plaats te vinden in, en optimaal gebruik te maken van, de
bestaande hulpverlening. Nauwe samenwerking met mantelzorg,
deelname, uitbouw, ondersteuning, coördinatie. Consulting en
coaching van hulpverlening en vorming.

 G
eestelijke

G
ezond

heid
szorg



Kapper
aan huis

DE VL IEGENDE KAPPER
0475 42 07 04 

K IM BONAMI
 011 75 40 16

 JORDENS HE ID I
0465 00 34 42
https://thuisverplegingvita.be/

https://thuisverplegingvita.be/


Kapper
aan huis

HAIRFASHION@HOME
0493 62 15 44
011 76 68 32

 BEAUTY 4  ALL
0471 02 13 62



Pedicure
aan huis

 MED ISCHE PED ICURE  PRAKT IJK  B IRGIT
Kerkhovensesteenweg 467
3920 Lommel
0472 71 83 76

 PED ICURE  NADIA
Atheneumstraat 50
3970 Leopoldsburg
0477 39 35 43

BEAUTY DELUXE
Olmenweg 155
3970 Leopoldsburg 
0497 36 56 96



Pedicure
aan huis

 PED ICURE  ANNIE
 0475 82 30 95

 M IE-T IME
 Sinterveld 75
2490 Balen 
0488 93 76 76



O
p

tiek en
hoorcentra

OPT IEK   ' T
BR I L LENHUIS
 Stationsstraat 44
3970 Leopoldsburg
011 34 16 70
info@brillenhuyschantal.be

OPT IEK  I LSE
GERARD 
 Koolmijnlaan 237
3582 Beringen
011 42 08 97
EYE5@OptiekIlseGerard.be

OPTIEK EN HOORCENTRA
DE VOORZORG 
 Stationsstraat 63
3970 Leopoldsburg
011 64 64 94
info@optiekdevoorzorg.be

 LAPPERRE
HOORCENTRUM
 Generaal Lemanstraat 34
3970 Leopoldsburg
011 81 55 35
www.lapperre.be

http://brillenhuyschantal.be/
http://optiekilsegerard.be/
http://optiekdevoorzorg.be/
http://www.lapperre.be/


 THU ISZORGCENTRUM WEST-L IMBURG ( 1/2)

Koolmijnlaan 262
3581 Beringen
Tel: 011 28 09 80
Website: https://www.thuiszorgwinkel.be/nl 
Email: thuiszorgpunt.limburg@cm.be

Informatie en advies over thuiszorg gerelateerde onderwerpen.

Informatie, advies en begeleiding m.b.t. allerlei materiële en
immateriële hulpmiddelen (o.a. ondersteunende technologie,
woningaanpassing, personenalarmsysteem, ergotherapie).

Diverse hulpverlening
D

iverse
hulp

verlening

https://www.thuiszorgwinkel.be/nl
http://cm.be/


 THU ISZORGCENTRUM WEST-L IMBURG (2/2)

Informatie en vorming (over voor de thuiszorg relevante
onderwerpen).

Afstemming van vraag en aanbod in de vrijwilligerszorg.

Ondersteuning van vrijwilligers.Initiatieven om de mobiliteit van
de lokale bewoners te verbeteren.

Samenwerking, doorverwijzing, coördinatie, bijsturing.

D
iverse

hulp
verlening



DE BRAI L LEL IGA VZW (1/2)

Engelandstraat 57
1060 Brussel
Tel: 02 533 32 11
Website: https://www.braille.be/nl
Email: info@braille.be

Dienstverlening aan blinde of slechtziende personen

Sociale dienst

Multidisciplinair Team (MDT)Informatiedienst voor technische
aanpassingen

Dienst begeleiding en hulp in het dagelijkse leven

Deze omvat volgende diensten:

D
iverse

hulp
verlening

https://www.braille.be/nl
http://braille.be/


DE BRAI L LEL IGA VZW (2/2)

Braille Shop

Expertisecentrum Visus & Werk

Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en
bemiddelingsdienst (GOB)

Dienst vrijetijdsbesteding

Spelotheek

Dienst voor omzetting

Revalidatiecentrum HORUS (i.s.m. het Universitair
Verplegingscentrum Brugmann, het UKZKF en de Brailleliga)

Lichtlabo

D
iverse
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verlening



SOCIALE  D IENST  (OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPEL IJK  WELZ IJN) ( 1/2)

Tramstraat43
3970 Leopoldsburg
Tel: 011 34 92 10
Email: socialedienst@ocmwleopoldsburg.be
Website: http://www.leopoldsburg.be/sociale-dienst 

De sociale dienst van het OCMW is gehuisvest in het sociaal huis. 
Een team van maatschappelijk werkers staat klaar om samen
met jou een oplossing te zoeken voor je probleem. 

D
iverse

hulp
verlening

http://ocmwleopoldsburg.be/
http://www.leopoldsburg.be/sociale-dienst%E2%80%8B


SOCIALE  D IENST  (OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPEL IJK  WELZ IJN) (2/2)

Leefloon

Aanvragen financiële steun

Voorschotten op onderhoudsgelden

Hulpverlening bij schulden

Lokale adviescommissie (elektriciteit, gas)

Huisvesting

Bij de sociale dienst kan je terecht voor

D
iverse

hulp
verlening



DE D IENST  MAATSCHAPPEL IJK  WERK VERVULT
VOLGENDE FUNCTIES :

Algemeen maatschappelijk werk.

Informatie en advies over thuiszorg.

Informatie en advies over diensten, financiële en sociale
voordelen.

Bespreking van noden op langere termijn.

Indicatiestelling in kader van de Vlaamse Zorgverzekering; erkend
multidisciplinair team VAPH of IJH. Heb je door ziekte, handicap of
hoge leeftijd veel verzorging nodig, dan kan je hiervoor een
maandelijkse vergoeding krijgen van de Vlaamse Zorgverzekering.

Je kunt bij ons terecht voor: D
iverse

hulp
verlening



DE D IENST  MAATSCHAPPEL IJK  WERK VERVULT
VOLGENDE FUNCTIES :

Onderzoeken van de zorgbehoevendheid.

Inschakelen van thuiszorgdiensten, hulpmiddelen of het
aanpassen van je woning.

Oplossingen als thuiszorg moeilijk of niet meer mogelijk is.

Inschalen van de zorgbehoefte om eventueel recht te bekomen
op de vergoeding van de Vlaamse Zorgverzekering.

Samenstellen van een dossier voor het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap (VAPH) of Integrale
Jeugdhulpverlening (IJH) met het oog op het verwerven van
een tussenkomst in hulpmiddelen of toegang tot opvang in een
zorgvoorziening.

D
iverse

hulp
verlening



DE D IENST  MAATSCHAPPEL IJK  WERK VERVULT
VOLGENDE FUNCTIES :

Indien nodig verwijzen we je door voor de juiste hulp.

De aangeboden hulp- en dienstverlening is gratis.

Informatie en advies: we helpen je bij het opstellen van je
pensioenaanvraag, arbeidsongeschiktheid, kindergeld, …
Je krijgt advies over hoe je sociale voordelen en
tegemoetkomingen kan ontvangen, zoals sociaal
telefoontarief, korting op gas en elektriciteit, …

D
iverse

hulp
verlening



Diverse
dienstver lening

Tramstraat 43 - 3970 Leopoldsburg
Tel: 011 30 12 70
Email: hasselt@pensioendienst.fgov.be

Berekening van pensioen werknemers en ambtenaren.
Inkomensgarantie uitkering voor ouderen.

FEDERALE PENSIOENDIENST VOOR WERKNEMERS EN
AMBTENAREN

Algemene werking:

D
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DIENST HU ISVEST ING

Michellaan 9 - 3970 Leopoldsburg
Tel: 011 34 92 27
Online: http://www.leopoldsburg.be

Aanpassingspremie voor bejaarden.
Huurprijs (tegemoetkoming in de).
Premiereglement voor 'Wonen boven winkels'.
Premies en subsidies.
Premiezoeker: op welke premies heb je recht bij huren,
kopen, bouwen of verbouwen?
Vlaamse renovatiepremie.
Woonkwaliteit - en onderzoeken

Algemene Werking:

D
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DAGOPVANG OP VERPLAATS ING

Dagverzorgingscentrum De Kiosk
Tramstraat 45 - 3970 Leopoldsburg
Tel: 011 34 02 42
Fax: 011 34 77 16
Online: http://www.leopoldsburg.be
Email: anja.martens@ocmwleopoldsburg.be
Verantwoordelijke voor de activiteiten in de opvang:
Mevrouw Anja Martens

DAGOPVANG DE KIOSK

D
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ienstverlening



DAGVERZORZORGINGSCENTRUM NOAH

De Bekelaar - Kliniekstraat 2 - 3920 Lommel
Tel: 011/80 45 20
Email: peer@familiehulp.be
Coördinator: Dorien Oeyen
Openingstijden: 8:45 - 16:15
De chauffeurs zijn vrijwilligers en kunnen, indien gewenst,
de cliënt begeleiden tot de plaats waar hij of zij moet zijn
en terug.
U betaalt aan de vrijwilliger een onkostenvergoeding van
€ 2,5 per uur.

D
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ienstverlening



DAGOPVANG THUIS

Gezinszorg van familiehulp, ze nemen een aantal
huishoudelijke taken over zoals een lekkere maaltijd
koken, de was en strijk, het onderhoud van de
woning.
We berekenen de kostprijs op basis van het
gezinsinkomen van de zorgbehoevende.

GEZINSZORG VAN FAMILIEHULP

D
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FAMILIEHULP - HOOFDZETEL

Koningsstraat 294 - 1210 Sint-Joost-ten-Node
Tel: 02 2274010
Fax: 02 2274039
Online: http://www.familiehulp.be
Email: info@familiehulp.be

D
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ienstverlening



FAMILIEHULP (PIT) REGIO PEER

Familiehulp helpt in het huishouden (onderhoud, strijken,
koken, wassen klein verstelwerk, wagen poetsen die op de
oprit staat ...) in het kader van dienstencheques.
Gezinszorg van familiehulp Peer
Adres: Burgemeester Dupontplein 3 - 3990 Peer
Tel: 011 80 45 20
Fax: 011 80 45 49
Email: peer@familiehulp.be D

iverse
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THUISZORGDIENST VAN HET O.C.M.W.

Dienstencentrum Den Tuinhoek
De Wittelaan 4 - 3970 Leopoldsburg
Tel: 011 34 02 53     Fax: 011 49 00 61

Huishoudhulp door gemotiveerde, goed opgeleide
huishoudhulpen : poetsen, was, strijk, boodschappen en
maaltijd bereiden. In de strijkateliers/strijkpunten werken
ervaren strijksters.
Heerstraat 37 b 1 - 3910 Pelt
Tel: 011 39 88 80
Online: https://www.samenferm.be/
 Email: huishoudhulp.pelt@samenferm.be 

FERM HUISHOUDHULP
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IN-Z MIDDEN (1/2)

Vzw IN-Z, actief in Limburg en Vlaams-Brabant, levert een
kwalitatieve en aanvullende dienstverlening poetshulp,
huishoudhulp, persoonlijke assistentie en seniorenoppas
aan iedereen die daaraan behoefte heeft.
Deze dienstverlening wordt gerealiseerd door de
duurzame en laagdrempelige tewerkstelling van
kansengroepen. IN-Z biedt een zinvolle job op maat aan
werkzoekenden die minder kansen hebben op de
arbeidsmarkt.
Vzw IN-Z is erkend als initiatief in de lokale
diensteneconomie en als onderneming in het kader van
dienstencheques.

D
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IN-Z MIDDEN (2/2)

Poets- en huishoudhulp: gezinnen en personen van
diverse leeftijden
Persoonlijke assistentie: houder van een persoonlijk
assistentiebudget (PAB)
Seniorenoppas: senioren 50-plus.
Sociale tewerkstelling: personen uit kansengroepen
Online: http://www.in-z.be

Laan op Vurten 59 - 3582 Beringen
Tel: 011 29 45 00

Dienstverlening:

IN-ZETJE
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Kortverbl i j f  en
reval idat ie

De Wittelaan 3 - 3970 Leopoldsburg
Tel: 011 49 00 60
Email: woonzorgcentrum@ocmwleopoldsburg.be

Hertogin van Brabantplein 27 - 3970 Leopoldsburg
Tel: 011 57 98 00          Fax: 011 57 98 99
Online: http://www.vulpia.be
Email: stien.wouters@leopoldspark.be

CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF REIGERSVLIET

RESIDENTIE LEOPOLDSPARK

Kortverb
lijf en
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CM - ZORGVERBLIJF TER DUINEN

Centrum voor Kortverblijf
Louisweg 46 - 8620 Nieuwpoort
Tel: 058 22 33 11
Online: http://www.ter-duinen.be
Email: ter.duinen@cm.be

Koningsstraat 79 - 8400 Oostende
Tel: 059 80 45 19
Online: http://www.koninklijkevilla.be
Email: info@koninklijkevilla.be

GEZONDHEIDSCENTRUM KONINKLIJKE VILLA

Kortverb
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BOND MOYSON- AEECENTRUM DUNEROZE (HERSTELOORD)

Koninklijke Baan 90 - 8420 De Haan
Tel: 050 43 30 00
Email: info@duneroze.be
Online: http://www.duneroze.be 

Boemerangstraat 2 - 3900 Overpelt
Tel: 011 80 91 00
Email: info@msreva.be
Online: https://www.msreva.be/ 

NOORDERHART, REVALIDATIE EN MS CENTRUM 
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SALVATOR WELZIJNSCENTRUM

Ekkelgaarden 17-23 - 3500 Hasselt
Tel: 011 77 96 13
 Email: info@salvatormundi.be
 Online: https://salvatorwelzijnscentrum.be/ 

Campus Sint-Jan
Schiepse Bos 6 - 3600 Genk

Medisch Centrum André Dumont
Stalenstraat 2a - 3600 Genk

Campus Sint-Barbara
Bessemerstraat 478 - 3620 Lanaken

Tel: 089 32 50 50

REVALIDATIECENTRUM ZOL
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Vervoer
Zorgende Handen bij bejaarden en zieken
Koningin Astridlaan 32 BUS 2 - 3500 Hasselt
Tel: 078 15 25 35
Email: zorgendehanden@svhg.be
Online: https://www.i-mens.be/ 
De vervoersdienst staat in voor niet-dringend, zittend,
medisch vervoer: het is gericht op mensen die op
doktersvisite moeten of naar een medisch onderzoek of
behandeling, zelf niet kunnen rijden en ook geen
chauffeur ter beschikking hebben.

ZORGENDE HANDEN VZW

V
ervoer



MINDER MOBIELEN CENTRALE LEOPOLDSBURG

De Wittelaan 4 - 3970 Leopoldsburg
Tel: 011 34 02 53
Online: http://www.leopoldsburg.be/dienstencentrum-
den-tuinhoek
 Email: dienstencentrum@ocmwleopoldsburg.be

 Tel: 011 85 03 00 
Email: belbus.limburg@delijn.be
Online: http://www.delijn.be/over/aanbod/belbus.htm 

BELBUS ( OOK ROLSTOELTOEGANKELIJK)

V
ervoer



HAUWYTRANS: PERSONENVERVOER

Tel: 0497 63 50 92
Online: https://hauwytrans.be/personenvervoer/ 

Dijkstraat 81 - 3581 Beverlo
Tel: 0475 85 19 11
Email: hetbuske@telenet.be
Rolstoelvervoer

HET BUSKE

V
ervoer



TAXI HENDRIKS

Leopoldlaan 44 - 3900 Overpelt
Tel: 011 80 98 98
Email: info@hendriks.be
Online: www.hendriks.be
Rolstoelvervoer met dienstencheques en Limtax

Donkerstraat 31 - 3920 Lommel
Tel: 0489 290 170
Email: taxioffice01@gmail.com
Online: www.taxilommel.be
Rolstoelvervoer

TAXI MAXI

V
ervoer



BB-TAXI

Monsstraat 47 - 3990 Peer
Tel: 0477 31 73 00
Email: info@taxipeer.be
Online: http://www.taxipeer.be/ 

V
ervoer



Seniorenrestaurant

De Wittelaan 4 - 3970 Leopoldsburg
Tel: 011 34 02 53
Email: dienstencentrum@ocmwleopoldsburg.be
Online: http://www.leopoldsburg.be

 Fernand Van Baelstraat 6 - 3970 LeopoldsburgT
Tel: 011 34 88 41
Online: https://sintferdinand.be/ 

LOKAAL DIENSTENCENTRUM DEN TUINHOEK

DE OOGST

 Seniorenresta
ura

nt



HOEVE GERVAN BVBA

Toekomstlaan 22 - 3600 Genk
Tel: 089 77 55 89
Online: http://www.hoevegervan.be

De Wittelaan 4 3970 Leopoldsburg
Tel: 011 34 02 53
Online: http://www.leopoldsburg.be
Email: dienstencentrum@ocmwleopoldsburg.be

OCMW LEOPOLDSBURG
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MAALT IJDBUTLER

Email: info@maaltijdaanhuis.com 
Online: https://www.maaltijdbutler.be/leopoldsburg/#maaltijdservice

Gelebergstraat 35 - 3583 Paal-Beringen
Tel: 0475 391792
Online: https://vlaamse-kost.be/ 

VLAAMSE KOST
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 KLUSJESDIENST: THUISZORG, DE VOORZORG

Capucienenstraat 10 - 3500 Hasselt
Tel: 011 22 44 22
Online: http://www.devoorzorg.be
Email: klusjesdienst@devoorzorg.be
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Klusjesdienst



KLUSJESDIENST DE EERSTE LIJN

Kleine klussen, beperkt in omvang en tijd. Deze vorm van
hulpverlening is aanvullend en wil niet in de plaats treden van
bestaande professionele hulp.
Kleine loodgieterij , lekkende kranen, verstopte afvoerleidingen,…
dit voor zover er geen echte professionele hulp nodig is.
Schilderwerk; binnen: muren en plafonds/ buiten: ramen en
deuren, enkel op het gelijkvloers
Allerhande reparatiewerken, kleine metselwerken, vloerwerken,
ruiten herstellen, kleine schrijnwerkerij, ...
Koolmijnlaan 86 - 3580 Beringen
Tel: 011 42 45 35
Online: eerstelijn@deeerstelijn.be 
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DE POSTHOORN

Alle onderhoud van tuinen en plantsoenen
S.W. De Posthoorn vzw is een sociaal-economie bedrijf, erkend
door de Vlaamse Gemeenschap.
Koolmijnlaan 141 - 3582 Beringen
Tel. 011 45 78 50
Email: posthoorn@swdeposthoorn.be
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KLUSJESDIENST DE EERSTE LIJN (TUINIEREN)

De klusjesdienst doet kleine klussen, beperkt in omvang en tijd.
Deze vorm van hulpverlening is aanvullend en wil niet in de
plaats treden van bestaande professionele hulp.
Tuinwerk: gazon maaien, onkruid wieden, bloementuin aanleggen
en onderhouden, snoeien en eventueel de haag scheren.
Koolmijnlaan 86 - 3580 Beringen
Tel: 011 42 45 35
Online: https://deeerstelijn.be/klusjesdienst/ 
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UW MUTUALITEIT

 Bij uw mutualiteit (elke mutualiteit bied dit aan) kan u een
personenalarmtoestel huren. Het OCMW komt, onder bepaalde
voorwaarden, tegemoet in de installatiekosten hiervan.

Personenalarm
systeem

Personenalarmsysteem



ALARM EN ZORGCENTRALE VAN HET WIT-GELE KRUIS

Alarm- en zorgcentrale Wit -Gele Kruis Limburg, zo lang mogelijk
zelfstandig thuis wonen en je toch veilig en gerust voelen? Dat
kan met een personenalarm.
Online: https://www.witgelekruis.be/personenalarm-en-
zorgcentrale/personenalarm-en-zorgcentrale-voor-
particulieren/personenalarm 

Met het mobiele personenalarm houdt niets je nog tegen om op
stap te gaan! Want of je nu thuis bent of op wandel, met één
druk op de knop word je geholpen. Onze zorgcentrale lokaliseert
je en organiseert de gepaste interventie.

MOBIEL PERSONENALARM

Person
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Wil je graag hulp van ons bij het opmaken van jouw zorgplan op
maat? Neem dan op een van onderstaande manieren contact met
ons op!

Sam
en een zorgplan

opstellen? 
Samen een zorgplan
opstellen? 

0492 618496

https://thuisverplegingvita.be/

info@thuisverplegingvita.be



SAMANA

Prins-Bisschopssingel 75 - 3500 Hasselt
Tel: 011 28 02 63 of 078 15 50 20 (Mantelzorgtelefoon)
Online: http://www.samana.be
Email: limburg@samana.be
Thuisoppasdienst ter ondersteuning van mantelzorgers die een
ziek, dementerend of palliatief ziek familielid thuis verzorgen.
Oppas kan zowel tijdens de dag, de nacht, als in het weekend.

O
ppasdienst

Oppasdienst



I-MENS (1/2)

Bieden toezicht en ondersteuning
Houden je gezelschap
Zorgen voor het opwarmen en toedienen van je maaltijd
Helpen je bij een verplaatsing
Doen samen boodschappen met je
Gaan (rolstoel)wandelen buitenshuis
Ondersteunen de aanwezige mantelzorger
U betaalt aan de vrijwilliger een onkostenvergoeding van € 2,5
per uur 

Online: https://www.i-mens.be/ons-aanbod/oppashulp 

 Vrijwillige oppashulpen die de professionele hulpverlening of
mantelzorg aanvullen, ze:
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I-MENS (2/2)

De oppashulp helpt je om de dag aangenaam en comfortabel
thuis door te brengen. Naast toezicht en ondersteuning vormt het
gezelschap van een oppashulp ook een pluspunt. Ben je wat
moeilijker te been? Dan begeleiden onze oppashulpen je naar je
afspraak. 

Iedereen die thuis hulp nodig heeft door ziekte, handicap of
ouderdom kan beroep doen op vrijwillige oppashulp. Ook
hulpvragers die (nog) geen professionele hulp en ook geen
mantelzorgers hebben maar enkel behoefte hebben aan iemand
om de boodschappen te doen of om er een praatje mee te
slaan kunnen beroep doen op deze dienst.

Wie kan er beroep doen op de oppashulp?
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 WAT IS NACHTZORG?

Nachtzorg wordt verleend door professionele verzorgenden of
vrijwilligers. Dit kan bij jou thuis of in een residentiële setting.
Via nachtzorg willen we mantelzorgers ondersteunen en
ontlasten.

N
achtzorg

Nachtzorg

JE KAN NACHTZORG AANVRAGEN VIA:

 Tel: 0800 112 05

NACHTZORG FERM



 F A M I L I E H U L P

Burgemeester Dupontplein 3 - 3990 Peer
Email: peer@familiehulp.be
Info zorg 011 80 45 20
Klantenadministratie zorg 09 269 65 50
Email: klantenadministratie@familiehulp.be
Info en klantenadministratie dienstencheques 078 15 00 45
Email: dienstencheques@familiehulp.be N

a
ch

tzorg

Z O R G E N D E  H A N D E N

Deze hulp is toegankelijk voor iedereen, onafhankelijk uw
mutualiteit.
Tel: 011 29 10 85



I  M E N S  

Tel: 0078 15 25 35

N
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 C M  N A C H T Z O R G  ( E N K E L  V O O R  L E D E N )

Generaal Lemanstraat 25/bus 2 - 3970 Leopoldsburg
Tel: 011 28 02 11



 TRAPLIFT VOOR SENIOREN & OUDEREN

In sommige gevallen kan je een premie ontvangen voor de
installatie van een traplift in je woning.

Vlaamse aanpassingspremie, deze premie is geldig voor
iedereen die woonachtig is in Vlaanderen en ouder is dan 65
jaar. Ook mag het gezamenlijk inkomen niet hoger zijn dan
29.000 euro per jaar. Eventueel verhoogd als er meerdere
personen ten laste zijn.

De Vlaamse aanpassingspremie bedraagt steeds 50% van het
bedrag, btw inbegrepen. De premie is wel nooit hoger dan 1.250
euro, ook al is het totaalbedrag hoger dan 2500 euro.

T
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Traplift



W A A R  M O E T  J E  A A N  V O L D O E N  O M  D E Z E  P R E M I E  T E
K U N N E N  O N T V A N G E N :

+65 jaar
Op de aanvraagdatum woonachtig zijn in de woning
Gezamenlijk inkomen lager dan 29.000 Euro ( +1.510 euro per
persoon ten laste)
De woning is je hoofdverblijfplaats
De woning is gelegen in het Vlaamse Gewest
De aanvraag dient binnen het jaar na de plaatsing ingediend
worden
De totaalprijs (inclusief btw) dient hoger te zijn dan 1.200 Euro

Meer informatie kan je vinden op de website van Wonen in
Vlaanderen:
https://www.wonenvlaanderen.be/zoeken?query=traplift

T
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Momenteel zijn er in België geen mutualiteiten die een terugbetaling
doen bij een installatie of aankoop van een traplift. Er is geen
tussenkomst mutualiteit voor een traplift momenteel.

Het is echter aan te raden om, voor je een traplift koopt, toch even te
passeren bij je mutualiteit. De mutualiteit kent je persoonlijke situatie
en kan je dus uitstekend raad geven. Sommige mutualiteiten helpen
je zelfs bij bepaalde formaliteiten zoals premies en terugbetalingen. 

Voor offertes en vergelijkingen surf je naar onderstaande website
om aan te melden:

https://www.seniorenonline.be/trapliften-beringen/ 
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 INTER - TUSSEN MENS EN OMGEVING (1/2)

Inter wil de interactie tussen mens en omgeving verbeteren.
Mensen hebben een handicap als de omgeving niet is
aangepast aan hun mogelijkheden.
Inter biedt daarom ondersteuning om de omgeving
toegankelijk te maken voor iedereen.
Inter geeft bouwkundig toegankelijkheidsadvies, maakt
evenementen toegankelijk, is een expertisecentrum in
toegankelijkheid en universal design, geeft vormingen, adviseert
overheden, doet onderzoek ...
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 Aanpassingen aan huis



 INTER - TUSSEN MENS EN OMGEVING (2/2)

Belgiëplein 1 - 3510 Kermt
Tel: 011 28 57 43
Online: http://www.inter.vlaanderen
Email: info@inter.vlaanderen
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THUISZORG FERM - WONINGAANPASSING (1/2)

Onze medewerkers komen langs en geven persoonlijk advies en
begeleiding.
Zo bekijken ze samen met jou welke aanpassingen mogelijk zijn.
Ze zoeken een uitvoerder.

Advies en begeleiding bij aanpassingen in je woning, die nodig zijn
om comfortabel en veilig thuis te blijven wonen.
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THUISZORG FERM - WONINGAANPASSING (2/2)

Ze plannen de werken, en volgen deze ook verder op.
Ze gaan voor je na welke premies van toepassing zijn, en
helpen met de aanvraag ervan.
Een paar voorbeelden van woningaanpassingen:

drempels en niveauverschillen wegwerken
bad vervangen door een drempelloze douche
hoger toilet, handgrepen, of andere hulpmiddelen plaatsen

Wedersoet 3A - 3740 Bilzen 
Tel: 0800 112 05
Online:
https://www.samenferm.be/diensten/thuiszorg/woningaanpassing 



Blijf Actief Wonen (BAW) informeert, adviseert en realiseert,
ergonomische leef- en woonomgevingen 1 ergotherapeut-
projectcoördinator begeleidt u doorheen het hele proces van
woninganalyse, tegemoetkomingen en subsidies, gesprekken
met de architect, offertes van aannemers, controle, planning en
oplevering van het project.
Blijf Actief Wonen (BAW) informeert, adviseert en realiseert,
ergonomische leef- en woonomgevingen 1 ergotherapeut-
projectcoördinator begeleidt u doorheen het hele proces van
woninganalyse, tegemoetkomingen en subsidies, gesprekken
met de architect, offertes van aannemers, controle, planning en
oplevering van het project.
Tel: 0800 957 00
Online: https://www.blijfactief.be/ 
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HUN MISSIE

Het Expertisecentrum Dementie Contact en het
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw willen dementie in
de samenleving op de agenda plaatsen om de kwaliteit van
leven van mensen met dementie en hun omgeving te
behouden of te verbeteren. Zij doen dit door het samenbrengen
en uitbouwen van expertise, in samenwerking met andere
actoren in het werkveld.

Expertisecentrum voor
dementie "CONTACT" Exp
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HUN AANBOD

Naast de diverse medische, verpleegkundige en paramedische
aspecten, waaronder een duidelijke diagnosestelling en correcte
behandeling, kent de verzorging van personen die lijden aan een
bepaalde vorm van dementie diverse aandachtspunten. 

In onze samenleving is nog steeds een grote nood aan correcte
informatie rond het ziektebeeld dementie. Aansluitend hierbij zijn
veel mensen die geconfronteerd worden met dementie op zoek
naar advies en begeleiding.

CONTACT tracht samen met de hulpvrager te zoeken naar gepaste
antwoorden op de noden die zich stellen. Deze hulpvrager kan
iedereen zijn: we richten ons naar familieleden, personen met
dementie, professionele hulpverleners uit de thuiszorg, residentiële
sector en ziekenhuizen, seniorenorganisaties, scholieren, studenten
en docenten, vrijwilligers, …
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Het expertisecentrum bevindt zich in de Welzijnscampus van
Hasselt (via ingang A, eerste verdieping).
Hadewychlaan 74 - 3500 Hasselt 
Tel: 011 88 83 84
Online: https://www.dementie.be/
 E-mail: ecd.contact@hogevijf.be 
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HUN MISSIE

Het Expertisecentrum Dementie Contact en het
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw willen dementie in
de samenleving op de agenda plaatsen om de kwaliteit van
leven van mensen met dementie en hun omgeving te
behouden of te verbeteren. Zij doen dit door het samenbrengen
en uitbouwen van expertise, in samenwerking met andere
actoren in het werkveld.

Expertisecentrum voor
dementie "CONTACT" Exp
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Familiegroep Dementie Beringen
Telefoon: 0800 15 225 of 089 38 33 89
Online: http://www.alzheimerliga.be/beringen

 Alzheimer Liga Vlaanderen
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Voor het welzijn van de ouderen in hun dagelijkse omgeving
dienen wetenschap en praktijk op elkaar afgestemd te worden. 

De aangeboden val- en fractuurpreventiemaatregelen,
richtlijnen en tips op deze website zijn gebaseerd op de best
beschikbare wetenschappelijke evidentie, rekening houdend
met de haalbaarheid in de thuisomgeving en het werkveld.

Expertisecentrum Val- en
fractuurpreventie
Vlaanderen (1/2)
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Het EVV brengt val- en fractuurpreventie onder de aandacht
van thuiswonende ouderen, ouderen in woonzorgcentra, hun
familie en alle gezondheidszorg- en welzijnswerkers.

Kapucijnenvoer 35 blok d, bus 7001 - 3000 Leuven
Tel: 016 32 00 51 (Algemeen)
Online: http://www.valpreventie.be
Email: expertisecentrum@valpreventie.be
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Expertisecentrum Val- en
fractuurpreventie
Vlaanderen (2/2)



 S-PLUS LIMBURG VZW

Guffenslaan 38 a - 3500 Hasselt
Tel: 011 27 83 00
 Online: limburg@s-plusvzw.be
www.facebook.com/spluslimburg 
Werking:

activiteiten, uitstappen, vorming op lokaal en provinciaal
niveau.
Reizen: binnenland en buitenland tegen een gunstige
ledenprijs. S-Sport: sportwerking voor de actieve 50+ 

 Vormingen, activiteiten
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OKRA

Regio Limburg is een socio-culturele vereniging, van, voor en
door 55-plussers.
Koningin Astridlaan 33 - 3500 Hasselt
Tel: 011 26 59 30
Online: http://www.okra.be/limburg
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 NEOS - PROVINCIAAL SECRETARIAAT LIMBURG

Vereniging van en voor actieve gepensioneerden met een
brede culturele, vormende, sportieve interesse. We organiseren:
voordrachten, dag- en meerdaagse uitstappen, culturele
evenementen.
Maastrichtersteenweg 254 - 3500 Hasselt
Tel: 011 26 30 14
Online: http://www.neosvzw.be



GRIJZE GEUZEN HASSELT 

Albrecht Rodenbachstraat 18 - 3500 Hasselt
Tel: 011 21 40 04
Online: http://grijzegeuzenhasselt.wordpress.com

Grijze Geuzen  is een werkgroep van vrijzinnige 50 plussers die zich
willen organiseren met als doel een zinvolle vrijetijdsbesteding te
realiseren, het sociaal contact te bevorderen en het culturele
bewustzijn aan te wakkeren.

Daarbij schenken we aandacht aan seniorenproblematiek in de
ruimste zin van het woord.

De activiteiten staan open voor alle geïnteresseerden.
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MARIAZIEKENHUIS VZW 

Maesensveld 1 - 3900 Overpelt
Tel: 011 82 60 00
Email: info@mznl.be
Online: http://www.mznl.be/ 

Ziekenhuizen
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SINT- FRANSISCUSZIEKENHUIS 

Pastoor Paquaylaan 129 - 3550 Heusden-Zolder
Tel: 011 71 50 00
Algemene afsprakenbeheer: 011 71 55 55
Online: https://www.sfz.be/



Gasthuisstraat 1 - 2400 Mol
Tel: 014 71 20 00
Online: https://www.azmol.be/

 Stadsomvaart 11 - 3500 Hasselt
Tel: 011 33 55 11
Online: https://www.jessazh.be/

  Salvatorstraat 20 - 3500 Hasselt
Tel: 011 33 55 11
Online: https://www.jessazh.be/

Heilig Hartziekenhuis 

 Campus Virga Jesse 

 Campus salvator
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Diestsesteenweg 8 - 3540 Herk-de-Stad
Tel: 013 55 17 11
Afspraken: 011 33 55 77
Online: https://www.jessazh.be/

 Schiepse Bos 6 - 3600 Genk
Afspraken en raadplegingen: 089 32 51 51
Algemeen: 089 32 50 50
Online: https://www.zol.be/

Campus St.-Ursula

 Zol Campus Sint Jan
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 Rode Kruislaan 40 - 3960 Bree
Tel: 089 50 50 50
Online: https://www.zmk.be/index.html

 Hospitaalstraat 27, 3582 Koersel-Beringen
Tel: 011 71 50 00
 Online: https://www.sfz.be/

Binnensingel 44 - 3920 Lommel
Tel: 011 55 36 55
Online: www.diagnosecentrum-lommel.be
E-mail: info@diagnosecentrum-lommel.be 

 Ziekenhuis Maas en Kempen (Campus Bree)

 Medisch centrum Beringen

 Diagnosecentrum Lommel
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ZORGBAAR LOMMEL

Vreyshorring 25, 3920 Lommel
Tel: 011 23 91 40
Online:  https://www.zorgbaar.be/nl 

Zorgmateriaal
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  MEDISCHE NOODDIENSTEN

Voor dringende medische bijstand en hulp van brandweer    

Europese noodoproep bij ongeval en agressie  
Online: www.sos112.be  

Federale politie – noodoproep bij ongevallen zonder gewonden   
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  MEDISCHE NOODDIENSTEN

Antigifcentrum - in geval van absorptie of contact met giftige
producten   

Brandwondencentrum

Rode kruis: Snelle en doeltreffende hulp bij rampen

070 245 245

02 268 62 00

105
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HULP - LUISTEREN - PREVENTIE

Tele onthaal:   Praten is de eerste stap, luistert anoniem 24 uur
op 24 uur  

Aids -en Soa telefoon

Centrum ter preventie van zelfdoding

106

078 15 15 15

02 649 95 55
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HULP - LUISTEREN - PREVENTIE

Kankerfoon

Anonieme Alcoholisten Vlaanderen

 Tabak Stop- Stoppen met roken. Het kan!

Ondersteuningscentrum ouderenmis(be)handeling 
Online: www.meldpuntouderenmishandeling.be 

0800 15 802

03 239 14 15

0800 111 00

1712 of 078 15 15 70
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 Dit E-book is samengesteld door THUISVERPLEGING VITA. We hebben
geprobeerd om zo volledig mogelijk te zijn. Vind je dat er nog iets ontbreekt of
bied je zelf een service of dienst aan en wil je ook in ons E-book vermeld staan,
geef me dan een seintje op info@thuisverplegingvita.be
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TELEFOONNUMMER
0492 / 61 84 96

EMAIL
info@thuisverplegingvita.be

ONL INE
https://thuisverplegingvita.be/

Thuisverpleging
VITA


