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Mantelzorg in beeld

Dertien jaar na een fietsongeval

Hoe heeft de coronacrisis het 
leven van personen met een 
handicap beïnvloed?

coronacrisis 
Zorgen voor een 
ander tijdens de
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lockdown ⊲ 4-7

Waken over inclusie bij 
coronamaatregelen
Toen ik mijn laatste voorwoord schreef – intussen al drie maand geleden – waren 
we nog in volle coronaperiode en wisten we niet wat er ons te wachten stond. Nu 
begint alles in de plooi te vallen. Of dat lijkt toch zo voor de meeste mensen met een 
goede gezondheid. Voor personen met een beperking en hun mantelzorgers was 
én is het nog steeds een moeilijke tijd. De hulpverlening aan huis of op locatie viel 
grotendeels weg, en men is momenteel nog volop aan het zoeken wat er mogelijk 
is met de nodige bescherming. Hulpverleners verpakt als marsmannetjes: het is 
nog altijd een dagelijkse realiteit bij mij in huis. Geen evidentie voor mezelf, maar 
ook niet voor mijn hulpverleners. Het voelt heel wat aangenamer aan als je elkaars 
gezicht kan zien.

VFG deed een bevraging naar hun ervaringen tijdens de coronaperiode, met straffe 
cijfers als gevolg. 58% van de bevraagde personen gaf aan het met heel wat minder 
hulp te moeten doen tijdens corona. VFG zet zich dan ook de komende maanden vol-
op in om ervoor te zorgen dat alle hulpverlening goed en volledig terug opgestart 
kan worden. We nemen daarbij heel wat tips van jullie mee die nuttig kunnen zijn in 
de toekomst. Een aantal personen delen in deze Dialoog ook hun corona-ervaringen.

Dat we bovendien moeten waken over inclusie en de rechten van personen met een 
beperking, bleek de afgelopen week nog toen ik tijdens het stralende zomerweer 
enkele terrasjes deed. De extra ruimte tussen de terrasjes is met de rolstoel alles-
zins een pluspunt, maar toch lijkt het of corona soms een excuus is om terug in de 
tijd te gaan. Bussen die je niet meer kan gebruiken omdat de chauffeur niet meer 
mag helpen, toegankelijke ingangen die afgesloten worden om de interne circulatie 
te garanderen. Het is dus belangrijk dat we blijvend in ge-
sprek gaan om de moeilijkheden voor personen met een 
handicap aan te kaarten en een gulden middenweg 
te vinden tussen inclusie en bescherming. Ik ging 
alvast met de winkeleigenaar praten en ondertus-
sen is de toegankelijke ingang opnieuw open op 
aanvraag.

Ik hoop dat ook jij kan genieten van enkele zonnige 
momenten op een terras en dat we in het najaar 
opnieuw van start kunnen gaan met een hele-
boel fijne activiteiten binnen de VFG-wer-
king. Onze VFG-medewerkers denken 
momenteel na over hoe onze vrijwilligers 
en groepen hun activiteiten veilig en 
snel kunnen heropstarten. De vrijwil-
ligers staan alvast te popelen!
Hou jullie goed!

Dorien Meulenijzer,
voorzitter VFG

‘We moeten 
een gulden 
middenweg 
vinden tussen 
bescherming  
en inclusie.’
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VFG deed een bevraging
Wat gebeurde er met zorg en ondersteuning tijdens de corona-
lockdown? En kreeg iedereen voldoende informatie over de 
coronamaatregelen? Met deze vragen in het achterhoofd stuurde 
VFG een bevraging uit naar personen met een handicap in 
Vlaanderen. Meer dan 600 mensen hebben die bevraging ingevuld.

CORONADOSSIERCORONADOSSIER
Welke invloed had het coronavirus op  

personen met een handicap?

ACTUALITEIT

Verminderde zorg en 
ondersteuning
Uit die bevraging blijkt dat 
de mensen met een handicap 
op veel minder zorg konden 
rekenen dan gewoonlijk. Het 
meest problematisch waren de 
mogelijkheden tot dagopvang en 
woonondersteuning. Slechts 10 
en 13% van de bevraagden kon er 
de afgelopen maanden gebruik 
van maken. Bij andere soorten 
ondersteuning was het niet veel 
beter gesteld: amper 22% kon 
nog rekenen op ambulante of 
mobiele ondersteuning en 15% op 
oproepbare permanentie. Praktische 
hulp, zoals poetshulp of gezinshulp, 
scoorde nauwelijks beter. Slechts 1/3 
kon daar tijdens de lockdown nog 
een beroep op doen.

Onduidelijke 
communicatie
Niet alleen het wegvallen van 
zorg en ondersteuning was 
een groot struikelblok. Bijna 
30% van de deelnemers vond 
dat de berichtgeving over de 
coronamaatregelen onduidelijk was, 
en velen hadden een tussenpersoon 
nodig om alle informatie te 
‘vertalen’. Dat wijst op een groot 
probleem: een aanzienlijke groep 
mensen wordt onvoldoende bereikt 
en geïnformeerd. 

Conclusie?
Het is duidelijk dat personen 
met een handicap uit de boot 
vielen tijdens de hoogdagen van 
de coronacrisis. Veel mensen 
zagen een deel van of zelfs al hun 

ondersteuning van de ene dag op 
de andere verdwijnen. Vaak kwam 
die zorg op de schouders van 
familieleden terecht, die niet altijd 
de mogelijkheden hebben om alle 
(professionele) zorg zomaar over 
te nemen. Zorgen voor een ander 
vraagt heel wat organisatie en 
energie.
VFG pleit er dan ook voor om in 
de toekomst beter voorbereid 
te zijn. We moeten ervoor zorgen 
dat personen met een handicap de 
zorg, ondersteuning én informatie 
blijven krijgen die ze nodig hebben, 
ook tijdens een gezondheidscrisis 
zoals deze. Ook moeten we absoluut 
vermijden dat een heropstart van 
zorg en ondersteuning te lang op 
zich laat wachten, zoals nu het geval 
was. VFG zal zich blijven inzetten om 
dit te realiseren.
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Johny is 40 en heeft 
Polyneuropathie, waardoor 
zijn zenuwbanen afsterven. 
Hij gebruikt daarom ook 
een rolstoel.
Johny vond het vooral 
moeilijk dat hij zijn 
vrienden en familie niet 
meer kon zien. Johny: 
“Dat ik niet meer mensen 
kon knuffelen of iets gaan 
drinken op café voor de 
gezelligheid, mis ik enorm.” 
Dat heeft een grote impact 
gehad op zijn mentale 
welzijn. “Mentaal was het 
heel zwaar. Ik dacht vaak 
dat er nooit een einde aan 
ging komen aan corona en 

dat we altijd zo zouden moeten leven. Op sommige 
momenten vond ik dat het leven zo geen zin 
meer had”, vertelt Johny. “Gelukkig mogen we nu 
opnieuw andere mensen zien.”
Johny’s gezondheid kreeg enkele klappen te 
verduren tijdens de lockdown. “Normaal gezien 
krijg ik therapie in het water, tegen de pijn. Dat 
is nu stopgezet. Dat is één van de dingen die ik 
meeste mis.” Op een bepaald moment moest Johny 
zelfs opgenomen worden in het ziekenhuis wegens 
een infectie. “Omdat ik koorts had, dachten ze 
eerst dat ik corona had opgelopen, waardoor ik 
in quarantaine moest. Mijn echtgenote mocht 
ook niet mee binnen. Gelukkig bleek het maar om 
een infectie te gaan. Die ervaring heeft toch wel 
indruk gemaakt”, sluit Johny af.

Hoe hebben personen met een handicap de coronacrisis ervaren? 

Johny en Stijn vertellen over hun leven 
tijdens corona-lockdown.

Stijn is 38 jaar 
en werd in 2002 
aangereden door 
een vrachtwagen. 
Na een lange 
revalidatie woont hij 
nu zelfstandig, met 
de nodige hulp van 
familie in de buurt.
Stijn merkte dat 
hij zijn leven moest 
aanpassen tijdens de 

lockdown. Stijn: “Veel activiteiten zijn weggevallen. 
Ik doe veel vrijwilligersactiviteiten, ga regelmatig 
fitnessen en werk normaal gezien enkele uren per 
week als vrijwilliger in de bibliotheek van Ninove. 
Dat ging nu niet meer.” Desondanks liet hij het 
niet aan zijn hart komen. “Ik ben zoveel mogelijk 
blijven wandelen en fietsen met een orthopedische 
3-wieler. Ik lees nu ook meer, kijk veel tv en 
probeer mijn broer en andere mensen die er nood 
aan hebben te helpen waar ik kan.”
Op vlak van zorg en ondersteuning is er voor Stijn 
niet zo veel veranderd. Stijn: “Gelukkig heb ik zelf 
geen extra zorg of ondersteuning meer nodig – 
naast hulp van mijn ouders en familie, natuurlijk. 
Ik ben het gewend om veel alleen te doen.”
Stijn is positief over de toekomst: “Als we geduldig 
en voorzichtig zijn, zie ik in de toekomst dat die 
zaken die nu even niet meer gaan, zullen terug 
komen. Maar we moeten volhouden, het hoofd 
niet laten hangen en dan zijn we voor we het 
weten terug bij elkaar. En dat belooft een heuglijk 
weerzien te worden. Om het met spreekwoorden 
te zeggen: Na regen komt zonneschijn én er is licht 
aan het einde van de tunnel!”

Johny Stijn

Dialoog • 5
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Mantelzorgers aan het woord
Ook voor mantelzorgers was de corona-lockdown niet makkelijk. 
Hilde en Elke vertellen over de extra uitdagingen die voltijdse 
zorg voor hun familielid met zich meebrengt.

Alle zorg overnemen
Voor Hilde en haar gezin was 
dat echter niet evident. Opeens 
moesten ze de verzorging van Ruben 
zonder ondersteuning bolwerken. 
“Poetshulp, thuisverpleging, 
kinesitherapie… alles viel weg. Zelfs 
de vrijwilligers waarmee Ruben 
al eens een terrasje bezocht of 
een wandeling mee ging maken, 
mochten nu niet meer komen.” Hilde 
en haar man waren genoodzaakt 
om zelf alle zorg over te nemen. 
Hilde getuigt: “Dat was heel moeilijk. 
Kinesitherapie, bijvoorbeeld, kunnen 
wij niet geven zoals iemand die dat 
professioneel doet. Bovendien moet 
je keuzes maken in de zorg die je 

besteedt, soms met pijn in het hart. 
Maar je kan gewoon niet alles doen 
dat je zou willen doen.”
Voor Hilde en haar echtgenoot 
kwam de zorg voor Ruben nog 
bovenop een heleboel andere taken 
en veranderingen. “Mijn man werkt 

als IT-er in het ziekenhuis, en ik 
moest plots omschakelen naar 
online lesgeven aan mijn studenten 
in de lerarenopleiding. We hebben 
ook nog twee dochters die tijd 
en aandacht verdienen. Het was 
voortdurend zoeken naar evenwicht. 
Soms waren er onvoldoende uren in 
de dag om alles geregeld te krijgen.”

Sociale contacten
Ook voor Ruben was het niet evident 
om met de nieuwe situatie om 
te gaan. Hilde: “Ruben was plots 
zijn routine kwijt. Wij kunnen nu 
eenmaal niet dezelfde activiteiten 
aanbieden als het dagcentrum. 

Hilde 
Hilde is getrouwd met Guido en mama van Ruben (bijna 25), 
Anouk (22) en Hanna (15). Ruben heeft Cerebrale Parese en is 
van kleins af aan volledig rolstoelgebonden. Normaal gezien 
gaat Ruben 5 dagen per week naar een dagcentrum, maar 
toen de coronacrisis plots uitbrak, besloten Hilde en haar man 
om Ruben thuis op te vangen. “Van de ene dag op de andere 
kon Ruben niet meer terecht in het dagcentrum”, vertelt Hilde. 
“Hem naar een opvang brengen waar hij nog nooit geweest 
was, was voor ons geen optie. Ruben is daarom 73 dagen 
volledig thuis gebleven.”

“Soms waren er 
onvoldoende uren  
in de dag om alles 
geregeld te krijgen.”

6 • Dialoog 
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Elke

Veel veranderingen
Elke en Peter hebben hun hele leven 
heringericht na zijn hersenbloeding. 
Hij ging 1 keer per week naar een 
dagcentrum, en ze kregen ondersteu-
ning van thuisverpleging en familie-
hulp. Toen de lockdown werd ingezet, 
moesten ze opnieuw wennen aan een 
heleboel veranderingen. Elke vertelt: 
“Ik ben zelf op technische werkloos-
heid teruggevallen. Een geluk bij een 
ongeluk, want de dagcentra moesten 
plots sluiten, en we hebben familie-
hulp tijdelijk stopgezet om het risico 
op besmetting te beperken. Ik kon 
Peters zorg op mij nemen.”
Op welk vlak hadden Elke en Peter 

het meeste last van de maatregelen? 
Elke: “Vooral mentaal was het zwaar. 
Peter wou graag ook eventjes buiten, 
al was het maar naar de winkel of 
wat rondrijden. Dat kon allemaal niet 
meer. We hebben ons dan maar 

gestort op de moestuin: Peter gaf de 
instructies en ik voerde uit.”

Het normale leven
Drie maand na de start van de 
lockdown is het normale leven voor 
Elke en Peter nog steeds niet op gang 
gekomen. Nochtans is Peters dagcen-
trum al een tijdje open. “We hebben 
geen vervoer om Peter naar het 
dagcentrum te brengen”, vertelt Elke. 
“Gelukkig kan ik nu nog voltijds voor 
hem zorgen.” Elke is het wel gewoon 
om voor Peters zorg in te staan, 
waardoor het wegvallen van onder-
steuning voor haar geen groot ver-
schil maakt. Elke: “Peter staat op de 
wachtlijst voor een persoonsvolgend 
budget (PVB). Met een PVB zou Peter 
5 dagen per week naar een dagcen-
trum kunnen gaan. Zonder een PVB 
kunnen we dat niet betalen, dus neem 
ik de meeste zorg op mij.”
Hoe ziet Elke de toekomst? “Als ik 
terug moet gaan werken, zal Peter 
zoals voor de lockdown weer een 
aantal dagen alleen thuis moeten 
blijven. Maar we hopen natuurlijk dat 
er geen tweede golf aankomt, en dat 
iedereen in de mate van het mogelijke 
van het leven kan profiteren. Dat 
proberen wij ook te doen.”

Tekst: Renée Vansteenwinckel

Elke (42) is 15 jaar getrouwd met Peter (49). Toen Peter 4 jaar geleden 
getroffen werd door een hersenbloeding, heeft hij alles opnieuw moeten 
leren. Na een zware revalidatie kan Peter opnieuw rechtzitten en praten, 
maar hij kan zich minder goed concentreren en is veel sneller moe.

“Ik ben op technische 
werkloosheid terug
gevallen, dus kon ik Peters 
zorg op mij nemen.”

Gelukkig zijn ze daar contact 
blijven houden. De opvoeders 
hebben geregeld dat de bezoekers 
van het dagcentrum 2 tot 3 keer 
per week met elkaar konden 
videobellen. Dat gaf telkens weer 
een fijn vooruitzicht en zorgde 
voor wat structuur in Rubens 
week.” Waar Ruben ook steun aan 
gehad heeft, zijn de vele spontane 
contacten van mensen uit zijn 
omgeving. “Vrienden, familie en 
vrijwilligers verloren Ruben niet 
uit het oog. Via facebookposts, 
videobellen, een kaartje of een 
telefoontje, …  Hij werd niet 
aan zijn lot overgelaten. Dat 
heeft Ruben echt deugd gedaan. 
Hierdoor ben ik er nog meer van 
overtuigd hoe belangrijk sociale 
integratie is.”

Blik op de toekomst
Hoe ziet Hilde een eventuele 
tweede coronagolf verlopen? Hilde: 
“We weten nu wat de gevolgen van 
een lockdown zijn voor ons gezin. 
Langs de andere kant: de vorige 
keer konden we het dag per dag 
nemen. Maar deze periode heeft 
veel kracht van mij gevraagd, 
zowel fysiek als mentaal. Als alle 
zorg en ondersteuning in een 
tweede golf opnieuw wegvalt, 
weet ik niet of we de moed en het 
doorzettingsvermogen kunnen 
blijven opbrengen om onze job te 
blijven combineren met de zorg 
voor Ruben.”

Dialoog • 7
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Mantelzorg in beeld
Soms is het niet makkelijk om als 
mantelzorger de zorg voor een ander 
te combineren met al je andere 
verantwoordelijkheden. Daarbij kan 
je soms wel wat steun gebruiken. 
Mantelzorgvereniging Coponcho staat 
klaar om je die steun te bieden.

Coponcho laat het hart spreken 
We willen iedereen die zorgt voor een ander een hart onder de riem steken

Voor ons is liefde en zorg het hoogste goed
Dus bedankt, mantelzorger, voor alles wat je dagelijks doet!

Wij reiken jou onze hand 
Wat hopelijk de start is van een toekomstige band

Je kan bij ons terecht voor ontspanning, een luisterend oor en al je vragen
Want de zorg voor een ander, die moet je niet alleen dragen!

Wie bijvoorbeeld nood heeft aan een gesprek met andere 
mantelzorgers, kan er terecht voor praatgroepen – zowel 
fysiek als digitaal. Daar kan je andere mantelzorgers 
ontmoeten, tips uitwisselen én kan je rekenen op 
expertise rond mantelzorg van de medewerkers van 
Coponcho.

Meer informatie over de praatgroepen, hoe je  
kan inschrijven en andere digitale ondersteuning 
kan je terugvinden op www.coponcho.be/category/
vormingen. 

23 juni was Dag van de Mantelzorg

T: 02 515 02 63 
Mail: info@coponcho.be.  
Meer info over mantelzorg en het 
aanbod van Coponcho  
www.coponcho.be

8 • Dialoog 

MANTELZORG



D
V

D
M

antelzorg2020_postkaart.indd   1
D

V
D

M
antelzorg2020_postkaart.indd   1

16/06/2020   12:22:27
16/06/2020   12:22:27

Meer mindful mantelzorgen
Zorgen voor iemand anders kan doorwegen, zeker in lastige periodes. Maar 
heb je al eens geprobeerd om met mindfulness je mentale weerbaarheid te 
versterken? Hier vind je alvast enkele tips.

Mindfulness, wa’s da?
Mindfulness staat voor ‘iets met aandacht’ doen. 
Je kijkt met aandacht naar je situatie, naar wat jij 
verwacht en wat anderen van jou verwachten. Je 
leert bewust kijken naar je tijdsindeling, naar wat je 
wil bereiken en naar hoe je tijd neemt voor jezelf. Je 
maakt bewuste keuzes.

Sta 5 minuten stil bij alle gedachten  
die door je hoofd racen
Onze gedachten nemen soms een loopje met onszelf. 
Zeker als je zorg draagt voor iemand anders. 
Soms wil je gewoon even de knop omdraaien en je 
gedachten uitschakelen. Of gewoon rustig in slaap 
vallen. Met mindfulness leer je om op een gezonde 
manier bewust om te gaan met gedachten in 
moeilijke situaties. Je traint ze zoals je een spier zou 
trainen.
Hoe? De eerste stap bij mindfulness is je gedachten 
rustig waarnemen. Zonder oordeel. En met mildheid 
voor jezelf. Probeer dat maar eens even: het is niet 
eenvoudig. Beeld je in dat je gedachten voorbij drijven 
zoals wolken. Hang er geen oordeel aan vast. Laat 
alles gewoon passeren.
Tip: neem 5 minuten de tijd en luister naar welke 
gedachten er allemaal door je hoofd 
racen.

Train je gedachten
Proficiat, je hebt je gedachten 
waargenomen. Misschien was dat 
wel het meest zweverige onderdeel 

van de hele aanpak. Want nu volgt het echte werk.
Wat waren de gedachten die kwamen opsteken? 
Waren het strenge gedachten? Zoals ‘Verdorie, ik heb 
het weer niet goed gedaan’? Bedenk dan wat je zou 
zeggen tegen een goeie vriendin in dezelfde situatie. 
Waren het negatieve gedachten? Probeer de positieve 
intentie of wens te achterhalen van je gedachten. 
Tip: praat voldoende over je zorgen en wensen met 
een vertrouwenspersoon of hulpverlener.

Plan met aandacht je mantelzorg
Word bewust van de evoluties in je leven en de 
zorgsituatie. Hoe zie je jouw mantelzorgsituatie 
binnen 2 jaar of zelfs binnen 1 maand? Zie je in 
de toekomst andere opties zoals thuiszorg- of 
verpleging? Of denk je al aan dag- of nachtopvang? 
Word opmerkzaam over die opties en informeer je 
op voorhand. Hoe concreter je weet waar je aan toe 
bent, hoe groter de geruststelling.
Tip: maak nu een afspraak bij de dienst 
maatschappelijk werk van je ziekenfonds om de 
organisatie van je zorg te bespreken.

Denk ‘s avonds aan 3 positieve zaken
Een moeilijke dag gehad? Niet alles ging zoals 
gepland? Blijf rustig en wees mild voor jezelf. Je kan 
dit doen door elke avond 3 zaken op te schrijven 
waarover je blij bent of waarvoor je dankbaar bent. 

Zo kan je je dag met een positief gevoel afsluiten.

Tekst: met dank aan Coponcho
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Hulpmiddelen in  
Vlaamse gebarentaal 
Sinds kort vind je op de VAPH-website informatie over 
tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen 
in Vlaamse Gebarentaal. Ben je zelf iemand die in 
gebarentaal communiceert? Of heb je een familielid, kennis 
of vriend die gebarentaal gebruikt? Het VGT-filmpje bevat 
handige en toegankelijke wegwijsinformatie. Bekijk het op 
bit.ly/hulpmiddelen-vgt.
Meer gedetailleerde informatie over aanvraagprocedures, 
soorten hulpmiddelen, tegemoetkomingen … vind je op 
www.vaph.be/hulpmiddelen. 

Wie veel inkomensverlies heeft door de coronacrisis, heeft mogelijk 
recht op een extra toeslag van het Groeipakket.
Belangrijk om weten: de covid-19-toeslag is een tijdelijke 
tegemoetkoming. Gezinnen moeten deze toeslag zelf aanvragen, de 
toeslag wordt dus niet automatisch toegekend.
Om recht te hebben op deze toeslag moet je voldoen aan een aantal 
voorwaarden:
• Je moet recht hebben op de maandelijkse betaling (gezinsbijslag) 

van het Groeipakket.
• Je kan een aanvraag indienen tot en met 31/10/2020.
• In de maanden maart OF april OF mei OF juni 2020 mogen de 

gezinsinkomsten niet meer dan 2213,30 euro bruto zijn per maand 
én minstens 10 % lager liggen dan de gezinsinkomsten van januari 
of februari 2020.

Extra coronatoeslag Groeipakket  

Extra coronakortingen 
op vakantieaanbod 

van Iedereen Verdient 
Vakantie 

Iedereen Verdient Vakantie voorziet extra corona-
kortingen op haar aanbod van vakanties en 
daguitstappen. Door de steunmaatregel moeten 
mensen met een beperkt inkomen soms maar 35% 
van de prijs betalen. 

Ook voor mensen met een handicap? 
Toegankelijke vakanties en bestemmingen worden 
apart vermeld in het aanbod. Heb je extra vragen 
of zoek je hulp of assistentie? Stel dan je vraag op 
het platform Vakantieschakel. De medewerkers 
gaan op zoek naar een antwoord of oplossing.
Meer info? Neem een kijkje op  
www.iedereenverdientvakantie.be.

ACTUA



is welzijn

De maatregelen van de federale en 
Vlaamse overheid naar aanleiding van het 
coronavirus in België vindt u op:
• federale overheid: www.info-coronavirus.be

of 0800 14 689
• Vlaamse overheid: www.vlaanderen.be/corona

op www.vaph.be

in de digitale VAPH-nieuwsbrief: 
www.vaph.be/nieuwsbrief

in Sterk, het driemaandelijks 
magazine van het VAPH. 
Abonneer u gratis via 
www.vaph.be/actueel/
magazines

Nuttige informatie van het VAPH 
rond corona vindt u:

Het VAPH wil u zo goed mogelijk informeren. 
Bij het VAPH kunt u terecht voor:

• info over de besteding van een
persoonsvolgend budget of een persoonlijke-
assistentiebudget naar aanleiding van corona

• info over de gevolgen van de
coronamaatregelen voor uw zorg,
ondersteuning, begeleiding, dagopvang of
verblijf bij een VAPH-voorziening

• info over uw tegemoetkoming voor een
hulpmiddel en de mogelijke gevolgen van
corona daarvoor
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Info voor personen met een handicap: de gevolgen van het coronavirus 
voor de VAPH-ondersteuning 

Corona heeft grote gevolgen voor onze samenleving en dus ook voor personen met een handicap 
en hun ondersteuning. Door de onvoorspelbare evolutie van de epidemie wijzigen de adviezen en 
maatregelen regelmatig. Dat maakt het niet altijd eenvoudig om te weten wat kan en niet kan. 

02 249 30 01

Als u een specifieke vraag hebt voor 
het VAPH, kunt u die stellen via:
•  het vragenformulier:

www.vaph.be/contacteer-ons
•  de VAPH-lijn: 02 249 30 01

VAPH_44282-flyer A5.indd   1VAPH_44282-flyer A5.indd   1 19/06/2020   09:4119/06/2020   09:41
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Brabantse voetbalclubs halen 
meer dan 8000 euro op voor  

onze Gsporters
17 voetbalclubs uit Vlaams-Brabant hebben gedurende de 
corona-lockdown de krachten gebundeld en een unieke actie 
op poten gezet. Zij speelden onder de noemer P1 United een 
virtuele wedstrijd tegen Covid-19. Hoewel de heenwedstrijd 
werd verloren met 5-0, gaf P1 United het niet op. Om P1 United 
toch aan een doelpunt - en liefst de overwinning - te helpen, 
konden er tickets worden gekocht. Per 250 tickets scoorde P1 
United een doelpunt. De virtuele aftrap werd gegeven op 1 mei 
en de slotminuut werd gespeeld op 31 mei.

12 • Dialoog 
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We namen contact op met Andries 
Vanhoof, voorzitter van voetbalclub 
Sporting Kampenhout en één van de 
drijvende krachten achter deze actie. 
“Hoe we bij het idee zijn gekomen 
om deze actie op te starten?” 
Andries begint onmiddellijk 
honderduit te vertellen: “Door de 
coronacrisis en het plots stopzetten 
van de competitie, vielen ook alle 
inkomsten bij ons weg. Daarom zijn 
we beginnen nadenken over hoe 
we inkomsten konden verzamelen 
tijdens deze voetballuwe periode. 
Snel kwamen we, via onze algemeen 
manager David Pannis, op het idee 
om een virtuele wedstrijd te spelen 
tegen een virtuele tegenstander. Dit 
naar het voorbeeld van Lokomotive 
Leipzig die in Duitsland meer dan 
100.000 tickets verkocht hadden 
voor een gelijkaardig initiatief. 
Aangezien Kampenhout niet groot 
genoeg is om voldoende mensen 
warm te maken voor zo’n initiatief, 
hebben we andere clubs uit Vlaams 
Brabant en Digital Scouting bij deze 
actie betrokken.” 

GSporters als goede doel
“Al snel werd het duidelijk dat het 
misschien beter was het bedrag 
te schenken aan mensen die het 
nog harder nodig hebben dan wij”, 
vertelt Andries.  “Aangezien we 
binnen onze club een G-voetbalploeg 
hebben die aangesloten is bij S-Sport 
// Recreas, kwamen we al snel uit bij 
G-sport en besloten we om het geld 
te doneren aan S-Sport // Recreas.”

Concept
“Het idee kwam om een digitale 
wedstrijd te organiseren. Iedereen 
kon een ticket van 5 euro kopen 
om onze ploeg aan doelpunten te 
helpen. Per 250 verkochte tickets 
scoorde P1 United een doelpunt. 
Uiteraard gingen we voor niets 
minder dan de overwinning. Als 
Covid-19 het toelaat, zouden we in 

het voorjaar van 2021 een echte 
P1 All Star Wedstrijd organiseren. 
Dan kan het gestorte bedrag in 
mindering gebracht worden van 
de aankoop van de tickets voor die 
wedstrijd. Zo hebben de tickets nog 
extra waarde.”

Prachtig resultaat
“We zijn ontzettend blij met het 
resultaat en de overwinning! We 
wonnen de wedstrijd met 5-6 en 
haalden de kaap van 8000 euro! In 
de eerste plaats was het ontzettend 
leuk om dit voor de G-sporters 
te kunnen doen maar dit heeft 
ook een dynamiek en ongeziene 
samenwerking tot stand gebracht 
tussen de clubs uit Vlaams-Brabant. 
Die zal tijdens de corona-perikelen, 
maar ook daarna, zeker van 
pas komen! Er wordt dus over 
een vervolg nagedacht. De kans 
bestaat dat we in 2021 opnieuw 
een gelijkaardig initiatief op poten 
zetten.”

Onzekere tijden
“We staan met onze clubs voor 
onzekere tijden. Ik denk dat hier 
maar 1 woord voor bestaat, en 
dat is ‘uitdagend’. Corona heeft 
ons allemaal lelijk te pakken 
gehad. Financieel zijn er diepe 
putten gegraven, maar ook op 
organisatorisch vlak staan we 
voor moeilijke vraagstukken, met 
regelgevingen die nog regelmatig 
bijgestuurd zullen worden. Gaan we 
ooit nog terugkeren naar volgepakte 
tribunes en een overrompeling in 
de kantine tijdens de rust en na de 
wedstrijd? Of wordt een atypisch 
zakelijk gedoe, waarbij we afstand 
moeten houden, elkaar niet meer 
in de armen mogen vallen bij een 
overwinning, waar we aan de toog 
niet meer kunnen discussiëren 
over de spelleiding… het nieuwe 
normaal? Ik hoop alvast van niet!”

Tekst: Caroline Casteleyn

⊲ ⊲ ⊲

Dialoog • 13

⊲ ⊲ ⊲



Negentien operaties
Op een donkere ochtend in januari 
2007 fietste Silke naar school. Onder-
weg zag ze een draaibeweging van 
een vrachtwagen niet aankomen 
waardoor ze onder de wielen terecht 
kwam. De vrachtwagenchauffeur 
stapte meteen uit en begon tegen 
haar te praten. Silke vroeg onmid-
dellijk om haar familie op de hoogte 
te brengen.

Toen de ambulance naar het 
ziekenhuis reed, verloor Silke het 
bewustzijn. Pas vier dagen later 

werd ze wakker uit een kunstmatige 
coma. Twee weken en vijf operaties 
later, mocht Silke ‘Intensieve zorgen’ 
verlaten. In totaal onderging Silke 
negentien operaties, die aan haar 
bekken was het meest risicovol. 
Haar ouders wisten dat ze er ver-
lamd kon uitkomen. Zelf besefte ze 
pas hoe belangrijk de operatie was 
toen de chirurg een gat in de lucht 
sprong omdat ze haar tenen kon be-
wegen. In de weken na coma leerde 
Silke opnieuw drinken, eten en naar 
toilet gaan. Door twee weken plat te 
liggen waren haar spieren volledig 

weg. Ze leerde rechtop zitten, haar 
benen omhoog tillen en uiteindelijk 
weer stappen. 

Verder leven  
na het ongeluk
Na de revalidatie was het moeilijk-
ste om als veertienjarig meisje de 
littekens te moeten aanvaarden. 
Maar al in september fietste ze op-
nieuw zelf naar school. Ze wou terug 
zo zelfstandig mogelijk worden en 
kon starten in het nieuwe school-
jaar met haar oude klasgenootjes. 
Toch kon ze niet altijd alles doen 

Dertien jaar na een   
       fietsongevalfietsongeval

Silke (27) raakte op haar veertiende 
betrokken bij een verkeersongeval. 
Door een onverwachte draai van een 
vrachtwagen kwam ze met haar fiets 
onder de banden terecht. Ze liep ern-
stige verwondingen op, waaronder 
een gecompliceerde bekkenbreuk. In 
totaal onderging Silke negentien op-
eraties. De gevolgen zijn dertien jaar 
later nog steeds voelbaar.

14 • Dialoog 
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RONDPUNT vzw

In Vlaanderen vallen jaarlijks ongeveer 30.000 
verkeersslachtoffers. Rondpunt vzw ijvert voor een 
goede opvang van alle (in)directe betrokkenen bij een 
verkeersongeval en sensibiliseert voor een veiliger 
verkeer.

Silke leerde Rondpunt pas na haar ongeval en revalidatie kennen. Dat 
is jammer, want Rondpunt kan op vlak van re-integratie, juridische en 
verzekeringstechnische zorgen en psychosociale of medische vragen, 
veel betekenen voor onder andere verkeersslachtoffers die een 
blijvende beperking opliepen.

In 2019 beantwoordde Rondpunt 191 hulpvragen en verwees indien 
nodig door naar de juiste professionals. Rondpunt investeert in betere 
kansen voor iedereen die betrokken raakte in een verkeersongeval. 
Dat door in verschillende overlegstructuren het perspectief van 
verkeersslachtoffers op tafel te leggen of door re-integratieprojecten  
op te starten. Zo helpt Rondpunt jongvolwassenen met een  
niet-aangeboren hersenletsel (NAH) aan een vrijetijdsbuddy om het 
sociaal isolement te doorbreken en leidt ze verkeersslachtoffers op  
tot ervaringsdeskundigen om lotgenoten al tijdens revalidatie bij te 
staan met hun eigen ervaringen.

Ben jij verkeersslachtoffer en ervaar je knelpunten? 
Signaleer ze bij Rondpunt zodat ze samen met jou het 
beleid kan beïnvloeden! Neem contact op via 03/205 
74 80 of hulpvraag@rondpunt.be. Meer informatie 
vind je op www.rondpunt.be.

Tekst Rondpunt vzw

wat haar leeftijdsgenootjes deden. 
Als veertienjarige had ze nog geen 
uitgesproken ambities, maar haar 
latere studiekeuze werd wel door 
het ongeval beïnvloed. Omdat ze zelf 
ondervond hoe het was om met een 
beperking door het leven te gaan, 
koos ze voor Orthopedagogie.

Nu is Silke voltijds aan de slag in de 
psychiatrische thuiszorg, maar de 
zoektocht naar werk verliep niet he-
lemaal zoals verwacht. Na een vlot 
sollicitatiegesprek bij een instelling 
voor mensen met een verstandelijke 
handicap, kwam een confronterend 
telefoontje. Silke werd afgekeurd 
omdat ze door de blijvende fysieke 
letsels niet bij een zwaarbehoevende 
leefgroep kan werken. Het voelde 
aan als discriminatie en stelde haar 
enorm teleur.

Afsluiten is meer  
dan revalideren
Pas 6 jaar na het ongeval hadden 
Silke en haar ouders het gevoel dat 
ze alles konden afsluiten. Dat kwam 
vooral door de juridisch lange en 
frustrerende weg met veel admi-
nistratie. En ook al is er nu geen 
sprake meer van revalidatie, Silke 
moet wel voortdurend haar grenzen 
bewaken en accepteren dat ze niet te 
veel inspanningen mag doen.

Toch beseft Silke dat ze veel geluk 
heeft gehad. Er zijn te veel slachtof-
fers die niet levend uit een gelijk-
aardig ongeval komen. Silke zet zich 
tegenwoordig in voor een veiliger 
verkeer en een betere infrastruc-
tuur. In 2016 werd er op de plek van 
haar ongeval een rondpunt aange-
legd waardoor vrachtwagens geen 
gevaarlijke draaibewegingen meer 
hoeven te maken.
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De Europese 
handicapkaart
In het buitenland kan je op vertoon 
van de European Disability Card, 
of Europese handicapkaart, allerlei 
voordelen krijgen bij organisatoren 
in cultuur-, sport-, en vrijetijdssec-
tor (musea, sportcentra, pretpar-
ken, toeristische evenementen, bi-
oscopen, theaters …). Het kan gaan 
om kortingen, maar ook om andere 
voordelen die de toegankelijkheid 
vergroten, zoals:
• gratis toegang of toegang aan 

verlaagd tarief voor de persoon 
met een handicap (of de tolk of 
begeleider)

• een gratis audio-of videogids  
• brochures of informatie, 

aangepast aan specifieke 
behoeften (bv. in brailleschrift of 
in eenvoudige taal)

• aangepaste rondleidingen (bv. 
voor blinden of in gebarentaal)

• korting op rondleidingen in 
musea

• toegankelijke en voorbehouden 
plaatsen bij een toeristische 
attractie 

• een speciale pas in pretparken 
voor vlottere toegang tot 
attracties            

Wie kan de Europese 
handicapkaart 
aanvragen?  
Je hebt recht op de Europese Kaart 
als je handicap officieel is erkend 
door één van de volgende vijf 
Belgische instellingen: het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH), de FOD Sociale 
Zekerheid, het Agence pour une 

Vie de Qualité (AviQ); de Service 
Personne Handicapée Autonomie 
Recherchée (PHARE) of de 
Dienststelle für Selbstbestimmtes 
Leben (DSL). 

Hoe vraag je de kaart 
aan? 
Woon je in Vlaanderen? Dan 
doe je de aanvraag bij de dienst 

Jouw vraagJouw vraag
Omdat ik een erkende handicap heb, kan ik 
sommige musea en theatervoorstellingen aan 
voordeeltarief bezoeken. Maar kan ik in het 
buitenland ook kortingen krijgen? En welk bewijs 
heb ik daarvoor nodig?

JOUW VRAAG
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Tekst: Kris Verwimp

Ben je organisator of aanbieder van diensten  
op vlak van cultuur, sport of vrije tijd? 

Sluit je dan aan bij het European Disability Card-
project en word één van de partners die personen 
met een handicap een reeks voordelen biedt.

Waarom deelnemen?
• Je breidt je klantenbestand uit en krijgt méér 

bekendheid bij bezoekers, toeschouwers, 
leden, deelnemers ... in België en in andere 
deelnemende Europese landen. Personen met 
een handicap vertegenwoordigen immers meer 
dan 15% van de bevolking (meer dan 1 miljoen 
mensen in België en 80 miljoen in Europa).

• Je komt in contact met een publiek dat zelden 

alleen op stap gaat (begeleiders, gezinnen ...).
• Je werkt mee aan een meer inclusieve 

maatschappij op maat van ieders behoeften.
• Je vergroot het positieve imago van je instelling 

op het vlak van de inclusie van personen met een 
handicap.

Hoe kan je deelnemen?
• Laat het publiek weten dat je de kaart aanvaardt 

(via je communicatiekanalen: website, reclame, 
flyers ...) en welke voordelen je aanbiedt.

• Meld je aan via: bit.ly/aanmeldenEDC. 

waar je een dossier hebt. De 
aanvraagprocedure is voor elke 
instelling verschillend. 
Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid:
• met het onlineformulier  

op de website van de  
FOD Sociale Zekerheid:  
www.handicap.belgium.be 
(rubriek ‘Mijn rechten’);

• door een brief te sturen naar: 
Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid Directie-generaal 
Personen met een handicap, 
Kruidtuinlaan 50 bus 150,  
1000 Brussel.

Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap (VAPH):
• Je kan je aanvraag  

indienen via het digitale loket 
www.mijnvaph.be. Daarvoor 

heb je je elektronische 
identiteitskaart, je pincode  
en een kaartlezer nodig.

De kaart is gratis. Bij diefstal of 
verlies heb je recht op één gratis 
duplicaat. 

Hoe en waar kan je de 
kaart gebruiken? 
• Je kan de European Disability 

Card gebruiken voor cultuur-, 
sport- en vrijetijdsactiviteiten 
(bijvoorbeeld bezoek aan 
bioscoop, theater, museum of 
attractiepark). 

• Best raadpleeg je vooraf de 
website, reclame, flyers ... van de 
plaats die je bezoekt of neem je 
contact op met de organisator. Zo 
verneem je alles over de concrete 
voordelen voor kaarthouders. 

• De kaart kan in België gebruikt 
worden en in deelnemende EU-
landen Cyprus, Estland, Finland, 
Italië, Malta, Roemenië en 
Slovenië. 

• De kaart is strikt persoonlijk. De 
voordelen zijn uitsluitend voor 
persoonlijk gebruik. Je moet de 
kaart dus altijd bij je hebben om 
de voordelen te krijgen.

Meer info: eudisabilitycard.be

De Europese Kaart kwam er onder 
impuls van het European Disability 
Forum (EDF), waarin VFG actief 
vertegenwoordigd is. Van daaruit 
blijven we lobbyen voor uitbreiding 
van het toepassingsgebied 
naar meer Europese landen en 
initiatieven.  

⊲ ⊲ ⊲
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Inktvis, een zee van verhalen
Wie onze nieuwsbrief ontvangt*, zal er 
wel al over gehoord hebben: VFG startte 
met een nieuw project, Inktvis, een 
zee van verhalen, in samenwerking 
met Creatief Schrijven. Inktvis is een 
nieuw lees- en schrijfinitiatief voor 
mensen met een handicap, beperking of 
chronische ziekte.

Ben jij een beginnende schrijver? Of heb 
je al wat meer ervaring? Iedereen met 
schrijfkriebels kan deelnemen. Bovendien 
krijg je ondersteuning van professionele 
schrijfcoaches om jouw schrijftalent 
maximaal te ontwikkelen.

Deelnemers mogen zich verwachten aan 
uitdagende e-learningvideo’s, jaarlijkse 
schrijfwedstrijden, schrijfworkshops op 
toegankelijke en inspirerende locaties én 
lokale leesgroepen.

Zin om mee te doen? Neem eens  
een kijkje op onze website:  
www.vfg.be/inktvis-een-zee- 
van-verhalen of stuur een mailtje  
naar inktvis@vfg.be.

Wat beweegt er bij VFG?
Bij VFG zijn we dagelijks in de weer met 
belangenbehartiging, projecten, ondersteuning, 
en nog veel meer. In deze nieuwe rubriek lees je 
over wat er beweegt bij VFG!

Decenniumdoelen: hoog tijd om kansen te keren
Ken je het armoedeplatform Decenniumdoelen al? Vakbonden, 
mutualiteiten, armoedeorganisaties en andere vzw’s voeren via dit 
platform actie voor een rechtvaardigere samenleving. 
Ook VFG maakt deel uit van het platform.

Decenniumdoelen merkte dat de ongelijkheid in de samenleving alleen 
maar versterkt wordt door de coronacrisis. Daarom komen ze naar 
buiten met 20 concrete voorstellen, die ook personen met een handicap 
ten goede komen. Hieronder lichten we een aantal voorstellen uit:
1. Maak werk van hogere sociale minima. Als uitkeringen hoger 

liggen, moet niemand onder de armoedegrens leven.
2. Bouw 100.000 sociale woningen. Zo kunnen ook mensen met een 

kleiner budget in een degelijke woning leven.
3. Verruim de derdebetalersregeling bij huisartsen, specialisten en 

tandartsen en ondersteun het opstarten van nieuwe wijkgezondheids-
centra. Iedereen heeft zo voor een kleine prijs toegang tot gezond-
heidszorg.

4.  Ondersteun een laagdrempelige en betaalbare psychologische zorg. 
Want elke persoon heeft recht op hulp, ook als ze het mentaal wat 
lastiger hebben.

Deze voorstellen, en nog 16 andere, 
maken deel uit van het herstelplan 
van Decenniumdoelen. Door het 
verspreiden van de voorstellen, 
hopen we beleidsmakers aan te 
sporen om armoede actief  
te bestrijden.
Meer lezen? Surf naar  
www.komafmetarmoede.be.

*Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan in via www.vfg.be!
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Ken jij het project Toegankelijke Horeca van 
VFG OostVlaanderen al? Horecazaken zijn 
vaak amper toegankelijk voor personen met 
beperkingen. Gelukkig engageren steeds meer 
steden en gemeenten zich om de toegankelijkheid 
te verbeteren. Daarvoor kunnen ze nu ook 
samenwerken met VFG. Met de tips en expertise 
en het budget dat zaken van VFG krijgen, kunnen 
er aanpassingen gedaan worden om mensen met 
verschillende beperkingen te helpen.

Zo wil VFG het Bellend Vlak © in meer horecazaken 
aanbrengen. Wie minder mobiel is en de drempel 
van een zaak niet kan opstappen, kan dan op 
een speciale bel aan de ingang drukken. Een 
medewerker van de zaak legt dan een mobiel 
hellend vlak op de drempel. Dan kan je met een 
rolwagen makkelijk binnen.

Met het budget kunnen ook andere aanpassingen 
gedaan worden. Denk maar aan een verlaagde 
toog, of een afgeschermde hoek voor mensen met 

een auditieve beperking. Zelfs de menukaart kan 
toegankelijker gemaakt worden. Een menukaart in 
Braille voor blinde personen, bijvoorbeeld, of één met 
pictogrammen voor personen met een verstandelijke 
beperking.

Meer weten over het project?
VFG Oost-Vlaanderen
samuel.verbruggen@vfg.be
T 09 333 58 14

VFG Toegankelijke Horeca

FILOE
©
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Wat is het verschil tussen geluk hebben en gelukkig 
zijn? Is het altijd goed om jezelf te zijn? En kies je zelf 
wel wie je bent? 

Heb je al eens stilgestaan bij zulke vragen? Dan wil je 
zeker kennismaken met het nieuwe VFG-project Filoe.

Filoe wil mensen met een handicap de voordelen van 
filosoferen leren kennen. Filosoferen kan mensen 
dichter bij elkaar brengen, kritisch doen nadenken en 
je beter doen opkomen voor jezelf. Kortom, filosoferen 
kan je sterker maken.

Op dit moment staat Filoe nog in zijn kinderschoenen. 
In de voorbije maanden gingen we op zoek naar 
geschikte gesprekstechnieken, boeiende werkvormen 
en filosofische thema’s die mensen met een handicap 
aan het denken zetten en kunnen inspireren. Uit al die 
ervaringen ontwikkelen we een Filoe-vormingspakket 

met concrete oefeningen en hulpmiddelen die we 
kunnen gebruiken om in groep te filosoferen.

Heb jij zin om een aantal filosofische methodieken 
mee uit te testen? Om mee bezielende vragen te 
bedenken? Of zie je in jezelf de juiste persoon om zélf 
laagdrempelige filosofische workshops te begeleiden? 
Kom dan zeker naar de gratis Filoetestsessies:
• op zaterdag 5 september van 10.00u tot 12.30u in 

de lokalen van ACOD-Limburg voor de provincies 
Limburg en Antwerpen. 

• op zaterdag 26 september van 14.00u tot 16.30u in 
de lokalen van BM Gent voor de provincies Oost- 
en West-Vlaanderen.  

Schrijf je in bij jouw VFG-secretariaat!
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Hotel Domein Polderwind, 
een gloednieuw viersterrenhotel 
tussen Brugge en Blankenberge. 

In het volledig toegankelijke hotel zijn 
(zorg)hulpmiddelen en zorgondersteuning 

beschikbaar. 

Een zorgeloze vakantie begint op 
www.domeinpolderwind.be. 

Info en reservaties via 
info@domeinpolderwind.be

of 050 23 07 50.

Ga op vakantie 
zonder beperkingen

Geldig tot 31/12/2020

Alle leden van VFG krijgen 10% korting. 
Gebruik deze promocode bij jouw boeking:

DPVFG20

Een initiatief van Rode Kruis-Vlaanderen

NOOIT TE OUD
VOOR EEN TRAP.

Altijd een traplift op  
maat van uw behoeften.

   Meest complete gamma trapliften 
in België 

   Maatwerk

   Service 24/7

   Lokale, ervaren medewerkers

   Betaalbaar onderhoud

   20.000 geïnstalleerde trapliften

 0800 20 950
 sales@comfortlift.be
 www.comfortlift.be
  Mannebeekstraat 3, 

8790 Waregem
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