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Beste Allemaal,
Zoals aangekondigd in ons laatste magazine gaat de Vlaamse Parkinson Liga haar dienstverlening fors
uitbreiden met maatschappelijk werkers. Vanaf 15 januari 2018 gaat het project van start. Alle
aanvragen verlopen enkel via het secretariaat of de website van de VPL, zowel telefonisch tijdens de
kantooruren op nummer 0478/ 96 16 80 als via mail info@parkinsonliga.be . Op de website staat rechts
onder een tap knop “help” waarmee je met de maatschappelijke werkers in contact komt. Indien er
iemand vrij is zal je rechtstreeks via een chatsessie verbonden worden. Indien de maatschappelijk
werker bezet is krijg je de mogelijkheid aangeboden om een mail te versturen, zodat er nadien iemand
contact kan opnemen.
De uren dat de maatschappelijke werkers van de MS-Liga voor de Parkinson Liga werken zijn als volgt:
Maandag en dinsdag van 14u30 tot 16u30, woensdag en vrijdag van 9u00 tot 11u00 en donderdag van
15u00 tot 17u00.
Bij het eerste contact zal men altijd je lidkaartnummer vragen, hou dat dus bij de hand voor je contact
opneemt. Ben je niet in bezit van je lidkaart, dan bel je best even naar het secretariaat. Er wordt
door de MS-Liga 2 € startgeld voor het dossier gevraagd, dit moet bijgevolg aan de MS-liga betaald
worden en niet aan de VPL. Houd er rekening mee dat het ook voor ons en hen nieuw is en er
misschien in het begin wat moeilijkheden kunnen zijn. We vragen hiervoor begrip en hopen dat we
positieve kritiek krijgen en zo het systeem kunnen verbeteren. Daarom herhaal ik nog eens de opzet
van het geheel.
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk per telefoon of mail te werken. Tijdens de aanloopperiode
worden geen huisbezoeken afgelegd.
Wat gaan deze maatschappelijk werkers voor
Wat gaan deze maatschappelijk werkers voor
jullie doen?
jullie NIET doen?
Je helpen bij het invullen van formulieren en/of Je dag helpen opvullen door gezellig een
aanvragen allerlei voor de overheid of
namiddag aan de koffietafel komen aanzitten.
andere instanties.
Samen met jullie naar instanties of diensten
Jullie doorverwijzen naar de juiste instantie of
gaan om je ter plaatse te helpen.
hulpverleners.
Het bestuur van de Vlaamse Parkinson Liga is er van overtuigd dat dit een meerwaarde zal geven aan
het lidmaatschap van de VPL.
Namens het Bestuur,
Leo Boermans
Voorzitter

