Wat zijn de
voorwaarden voor RTH?
•

Je bent jonger dan 65 jaar

•

Je krijgt nog geen hulp of
tegemoetkoming van een organisatie
uit de gehandicaptensector (VAPH)

•

Je hebt een (vermoeden van)
beperking

Wat kost RTH?
Je betaalt:
•

€ 24,52 voor één nacht verblijf

•

€ 9,75 voor één dag dagopvang

•

€ 5,13 per begeleiding voor een
mobiele, ambulante of groepsbegeleiding

Binnen de regio Houtland werken vijf partners samen
om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Contacteer ons op:

info@rthhoutland.be
Tel. 050 33 08 20

Snel nood
aan opvang
of hulp?

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de index en
kunnen elk jaar in januari aangepast worden.
Tel. 050 20 90 32

Tel. 050 34 13 41

Tel. 050 23 13 65

Tel. 050 54 27 30

erkend en gesudsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Stel ons je vraag vandaag nog:
5 organisaties werken samen om
jou zo snel mogelijk te helpen

Rechtstreeks
Toegankelijke
Hulp
in regio Houtland

Dankzij
gepaste
ondersteuning
kunnen veel mensen met een beperking zelfstandig leven. Familie,
vrienden en buren spelen hier dikwijls een belangrijke rol in. Toch is
het mogelijk dat er af en toe nood is
aan extra (handicapspecifieke) ondersteuning, bijvoorbeeld als vaste
ondersteuners tijdelijk wegvallen.
Daarom
bestaat
er
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).
Wil jij beroep doen op RTH? Als je
in aanmerking komt, dan krijg je
een bepaald pakket hulp aangeboden. Deze hulp kun je vrij besteden
aan één of meerdere vormen van
RTH. Je kunt ook altijd verschillende vormen combineren. Stel dat je
niet combineert en ervoor kiest om
alle hulp te besteden aan één vorm,
dan kan je maximaal genieten van:
36 mobiele begeleidingen per jaar
• 51 ambulante begeleidingen per jaar
• 91 volle dagen dagopvang
• 61 nachten verblijf
• 91 groepsbegeleidingen

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is
beschikbaar in verschillende vormen.
In de regio Houtland kunnen kinderen en volwassenen bij ons terecht
voor:

Verblijf
•

woonondersteuning op maat tijdens de
avond, nacht en ’s morgens

Bijvoorbeeld: Zijn je ouders op vakantie en
ben je op zoek naar een slaapplaats voor enkele dagen? Dan kan je bij ons terecht.

Ambulante of
mobiele begeleiding
•
•

Bijvoorbeeld: Wil je verhuizen? Heb je hulp nodig bij het ordenen van je papieren of financiën? Ben je op zoek naar gezinsondersteuning
of wil je hulpmiddelen aanvragen?

Ambulante of
mobiele outreach
•

Dagopvang
•
•

aangepaste en diverse ondersteuning 		
tijdens de dag
jouw wensen en vragen staan centraal

Bijvoorbeeld: snoezelen, dansen, koken, vakantieopvang of vrijetijdsinvulling op woensdagnamiddag

gesprekken of begeleidingen van 1 à 2
uur, bij jou thuis of bij ons op kantoor
een medewerker helpt je bij vragen over
de organisatie van je dagelijks leven

•
•

overdracht van handicapspecifieke
kennis en deskundigheid
cliëntoverstijgend overleg met diensten
en groepen van personen
enkel gericht op organisaties

Bijvoorbeeld: Wil je weten hoe je moet omgaan
met een leerling met autisme in je klas? Of ben
je op zoek naar expertise rond hef- en tiltechnieken?

Groepsbegeleiding

•

•
gesprekken van minimaal 1 uur en
maximaal 2 uur met minstens 2 personen met
een beperking en/of hun netwerk

