6 PROVINCIALE VOORLICHTINGSDAGEN
VERDER ….
hebben we een brede inkijk in hoe de maatschappelijke werker in dienst van
VPL jou kan helpen. Samenvatting Lut Moereels – Nagelezen door Karmen
Dewachter en Trui Vyncke
VPL heeft als voornaamste opdrachten: informeren over de ziekte van Parkinson en zijn mogelijke
behandelingsvormen, en helpen bij het “leren leven” met Parkinson, met als doel een maximum aan
levenskwaliteit te behouden. Hiernaast blijkt voor onze lotgenoten en partners ook een grote nood
aan informatie en begeleiding in de ”zoektocht” naar sociale voorzieningen te bestaan.
Binnen VPL willen we ook hier correcte informatie doorgeven en besloten we daarom een
gespecialiseerde sociale dienstverlening uit te bouwen.
De ziekte van Parkinson is
erg complex en moeilijk in
te schatten door iemand
met weinig of geen kennis
rond de ziekte. In de sociale
dienstverlening willen we
rekening houden met deze
specifieke problematiek
(o.a. onvoorspelbaar en
persoonseigen
ziekteverloop, met
zichtbare en onzichtbare
symptomen, …) waarbij de
buitenwereld vaak een
verkeerde inschatting maakt
m.b.t. de ernst van de ziekte
en de nood aan
ondersteuning. De
maatschappelijke werkers,
die 5x/week voor jou klaar
staan, houden rekening
met al deze ziekte-eigen
beperkingen wanneer ze je
wegwijs maken in de
voorzieningen en
tussenkomsten en de
sociale wetgeving die voor
jou van toepassing zijn.
De maatschappelijk werkers
bieden individuele
ondersteuning aan via een

chatmodule ( onderaan de
homepage van de website
van de VPL met de helpknop
(https://www.parkinsonliga.
be) of telefonisch
(016/40.10.19), en dit op
maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 9
tot 11 u en donderdag van
15 tot 17 u.
Ze bieden je individuele
ondersteuning en
informeren je o.a. op vlak
van
1° De sociale wetgeving:
waar heb jij recht op? B.v.
-Tegemoetkomingen van de
FOD (federale
overheidsdienst sociale
zaken) zoals
integratietegemoetkoming,
parkeerkaart,…
-Aanvraag medisch attest:
bij wie en hoe?
-Aanvraag van
hulpmiddelen bij VAPH
(Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap
-Aangepast rijbewijs,
rijgeschiktheid, aanpassing
wagen, voorwaarden

vrijstelling BTW /
verkeersbelasting,…
-Tewerkstelling, invaliditeit,
pensioen
-Verzekeringen
-Doorverwijzen naar de
juiste instanties;…
2° Zorgen voor de nodige
psychosociale begeleiding
van de persoon met
Parkinson en zijn familie:
een goed luisterend oor met
waar nodig doorverwijzing
naar specialisten ter zake;
3° Bemiddelen waar nodig
bij diverse diensten
(overheid, mutualiteit,
zorgverzekering, VAPH,
thuiszorgdienst, WZC
(woon- en zorgcentra) ,
werkgever, RVT (rust- en
verzorgingstehuizen),…
Ze informeren niet over de
ziekte en zijn behandeling of
de activiteiten van VPL. Ook
kan je wel enkel beroep
doen op deze diensten als
lid van VPL.
De kennis en ervaring
waarop ze steunen is zeer
belangrijk. Ze baseren zich
o.a. op de informatie van

diverse officiële instanties
(zie kader met logo’s en
voetnoot voor de website)
en volgen continu de
wijzigingen op.
Ik nam zelf verschillende
websites door, maar kreeg
het gevoel het bos tussen
de bomen niet meer te zien.
In de voorbereiding van dit
verslag trok volgende mijn
aandacht (zie kadertekst) en
vroeg of dit dan betekende
dat je integratietegemoetkoming (ITK)
verhoogt omdat er een

groter vrijstellingsbedrag in
aanmerking wordt genomen
en de herberekening wordt
er automatisch aan
gekoppeld?
“JA, MAAR
dit wil ook zeggen dat
wanneer je vroeger geen
recht had op een ITK omdat
het inkomen van je partner
boven de grens van +-22000
euro lag, je nu wel een ITK
kan aanvragen, want het
inkomen van de partner
wordt vrijgesteld tot €
40073,35”, vulde Trui aan.

Hieraan had ik totaal niet
gedacht, maar dit kan je wel
een flinke slok op de borrel
schelen! Geen twijfels meer
voor mij: ik vraag in de
toekomst advies!
We hopen dat het talrijk
opgekomen publiek
eveneens zijn drempelvrees
overwint en zijn vragen nu
durft te stellen aan ons
team. Want dat velen met
vragen zitten, bleek tijdens
het vragenuurtje. Vaak
echter waren deze vragen
gekoppeld aan de eigen

(1)

Vrijstelling "Prijs van de liefde" gestegen
Goed nieuws! Op 1 augustus steeg het bedrag van de vrijstelling van de zogenaamde "prijs van
de liefde". Dat is het deel van de inkomsten van de partner waarmee rekening wordt gehouden bij
de berekening van de integratietegemoetkoming.
Wat?
Wie recht heeft op een tegemoetkoming en huwt of gaat samenwonen met een partner, heeft daar
financieel nadeel van. Bij de berekening van je integratietegemoetkoming, wordt immers ook rekening
gehouden met de inkomsten van je partner. Hoe meer je partner verdient, hoe lager je
integratietegemoetkoming wordt. Soms valt die integratietegemoetkoming zelfs helemaal weg.
Bedragen
Door de verhoging van het vrijstellingsbedrag wordt deze financiële onrechtvaardigheid
gedeeltelijk verholpen. Vanaf 1 augustus werd het inkomen van de partner pas in rekening gebracht
vanaf 40.073,35 euro bruto per jaar. Daarvoor lag die grens nog op 22.450,95 euro.
Bedraagt het inkomen van je partner minder, dan wordt er dus geen rekening mee gehouden bij de
berekening van de integratietegemoetkoming.
Bedraagt het inkomen van je partner meer dan het vrijstellingsbedrag? Dan wordt van het deel dat boven
het plafond uitkomt, slechts de helft in aanmerking genomen voor de berekening van
je integratietegemoetkoming.

Bron: https://www.vfg.be/inkomen-armoede/pages/prijs-van-de-liefde.aspx?utm_source=2018-0821&utm_medium=mailing&utm_campaign=300%20vfg

problematiek, en konden ze
slechts algemeen
beantwoord worden, bij
gebrek aan de nodige
persoonlijke informatie.
Ik ben er – 6 provinciale
voorlichtingsdagen verder van overtuigd dat het zeker
de moeite waard is samen
met één van deze gedreven
en competente mensen je
dossier m.b.t. rechten en
hulp eens door te lichten.
Het geeft je een positief
gevoel, nl. dat je dan gerust
kan zijn, dat niets over het
hoofd gezien werd.
Dé hamvraag was duidelijk:
waar vind ik een overzicht
van de tussenkomsten waar
ik beroep op kan doen t.g.v.
mijn ‘ ziekte van Parkinson’?
Wie het graag ZELF uitzoekt,
die vindt de basisinformatie
op eerder vermelde
websites, maar realiseer je
dat je als leek makkelijk iets
over het hoofd ziet.
En tenslotte… deze
dienstverlening kost voor
leden VPL slechts een

Hoe bereid je je voor op een gesprek met de
sociale dienst: enkele tips:
-Hou je VPL lidkaartnr. 2018 bij de hand – want dit is het eerste
wat men vraagt.
-Je geboortedatum, (leeftijd speelt een rol < of > 64 j.) , je
gezinssamenstelling en een klever van je mutualiteit (hieruit
blijkt al of niet verhoogde tegemoetkoming) is belangrijke
informatie.
- EEN LIJSTJE VAN ALLES WAAR JE REEDS VAN GENIET
- GEEF EEN STAND VAN ZAKEN VAN DE LOPENDE AANVRAGEN
- MAAK EEN LIJSTJE VAN JE VRAGEN OMTRENT TUSSENKOMSTEN
E.A. -BV. WAARVAN JE JE AFVRAAGT OF JE ERVOOR IN
AANMERKING KOMT
Probeer een vertrouwenspersoon je te laten helpen om alle
nodige informatie heen en terug via mail te versturen – dit
maakt dat er veel sneller een antwoord volgt.
habbekrats, 2 euro
inschrijvingsgeld per jaar bij
MS-Liga VLAANDEREN, te
storten op rek.nr BE10 7339
3939 3904 van de MS-Liga
Vlaanderen (op uitdrukkelijke
vraag aan VPL terugbetaalbaar).

2€ die je heel wat
tussenkomst (financieel
en/of in hulp ) kan
opleveren!

P.S. Ieders situatie is zo
verschillend, dat ik geen
vragen + antwoorden
overneem van deze
namiddagen.
De belangrijkste thema’s
zoals “rijden” en vervoer
komen in aparte artikels
aan bod als eersten.

(1)www.socialsecurity.be www.mijnzorgloket.be www.desocialekaart.be www.handicap.be
www.vlaamsezorgkas.be www.vlaamsesocialebescherming.be www.vaph.be www.vitalink.be
www.mypension.be www.vias.be/nl/particulieren/cara/
http://vlaamspatientenplatform.be/

