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BEGELEIDINGSVORMEN
WAT IS RTH?

BEGELEIDING

De ondersteuning die iemand met een (vermoeden van) handicap nodig heeft, verschilt van
persoon tot persoon. Sommigen hebben geen
ondersteuning nodig, anderen net heel veel. De
grootste groep zit hier tussenin. Zij worden vaak
al geholpen door familie, vrienden of buren.
Maar, af en toe hebben ze nood aan extra ondersteuning.

Begeleiding gebeurt in de vorm van individuele
gesprekken met een begeleider. Een gesprek
duurt 1 tot 2 uur. Een gesprek kan bij de zorggebruiker thuis (= mobiele begeleiding) of in het
Begeleidingscentrum (= ambulante begeleiding)
doorgaan.

Deze extra ondersteuning kan geboden worden
via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).
RTH is de beperkte handicapspecifieke ondersteuning waarvoor geen goedkeuring nodig is.
Als minderjarige betekent dit dat je geen indicatiestellingsverslag nodig hebt van de Intersectorale Toegangspoort. Als volwassene moet
je geen Persoonsvolgend Budget hebben (dat
toegekend wordt door het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap).

Verder bieden we binnen begeleiding ook
begeleid werken aan. De zorggebruiker
krijgt zo de kans om onder supervisie van
een jobcoach binnen een regulier bedrijf te
werken.

Met beperkte hulp kunnen mensen vaak zelfstandiger leven. Bovendien zorgt deze ondersteuning ervoor dat mantelzorgers even minder
belast worden.

Voor de mobiele begeleiding richten we ons
in eerste instantie op de regio Noord-Limburg (Lommel, Overpelt, Hechtel-Eksel,
Neerpelt, Hamont-Achel, Peer, Bocholt,
Bree en Meeuwen-Gruitrode). Indien er
geen vragen uit deze regio zijn, kan de regio
uitgebreid worden (Leopoldsburg, Koersel,
Houthalen-Helchteren, Opglabbeek). Voor
de ambulante begeleiding beperken we ons
niet tot een specifieke regio.

OUTREACH

DAGOPVANG

Via outreach ondersteunen we eerstelijnsdiensten zoals scholen, CLB’s, diensten voor kinderopvang, OCMW’s, artsen, enzovoort. Door deze
diensten te informeren, vergroten we hun handicapspecifieke kennis. Op deze manier kunnen
zij gezinnen met een kind met een (vermoeden
van) handicap of mensen met een handicap zelf
meer gericht begeleiden. .

Bij dagopvang zorgt Begeleidingscentrum
Sint-Elisabeth voor een zinvolle dagbesteding.
Dat kan gaan van semi-industrieel werk over muziekateliers tot sportactiviteiten.
Er kan van dagopvang gebruik worden gemaakt
tijdens de week en in het weekend en dit steeds
tussen 8u en 18u. Er is ook de mogelijkheid om
halve dagen gebruik te maken van dagopvang.

BEGELEIDINGSVORMEN
VERBLIJF
Er kan in Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth
ook overnacht worden. Dit noemt men ‘verblijf’.
Dit is een overnachting waarbij er ook ’s avonds
vanaf 19u en ’s ochtends tot 10u ondersteuning
wordt gegeven.
BELANGRIJK: is er zowel overdag als ’s nachts
opvang nodig? In deze situatie moet dagopvang
en verblijf gecombineerd worden.

COMBINATIES
RTH bestaat dus in 4 vormen: outreach, begeleiding, dagopvang en verblijf.
Er kan gekozen worden voor één van deze vormen, maar de verschillende types kunnen ook
gecombineerd worden.
De zorggebruiker mag maximaal 8 punten gebruiken per kalenderjaar. De prijs in punten per
functie is:
• Begeleiding: 		
• Dagopvang: 		
• Verblijf: 			

0.22 punten
0.087 punten
0.13 punten

FINANCIËLE BIJDRAGE
Voor de verschillende functies wordt de wettelijk voorgeschreven bijdrage aangerekend. Meer info vind je op de website van het VAPH
www.vaph.be -> wonen en opvang -> Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

CONTACT

Dorien Vandersteegen, zorgregisseur minderjarigen
E d.vandersteegen@bc-elisabeth.be
T +32(0)11 39 95 00
Wendy Vrijsen, zorgregisseur volwassenen
E w.vrijsen@bc-elisabeth.be
T +32(0)11 39 95 00

