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Inleiding
Blijdorp MFC doet een aanbod niet - rechtstreeks toegankelijke hulp
(N-RTH) en rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) voor kinderen en jongeren van
2,5 tot 21 jaar met een matig tot ernstig verstandelijke beperking eventueel met
een bijkomende sensorische, motorische en/of emotionele beperking.
We stellen de kwaliteit van leven en het geluk van het kind/jongere centraal.
Om dit te bereiken, streven we volgende visie-elementen na:
•

ouders/familie zijn gelijkwaardige partners in de zorg.

•

professioneel geëngageerde medewerkers zijn essentieel.

•

we zijn een dynamische, pluralistische organisatie die kwaliteitsgericht en
vraaggestuurd werkt.

•

we profileren Blijdorp binnen een zorglandschap met diverse partners.

•

we werken actief en proactief in relatie tot de overheid.

Binnen het MFC is er een aanbod van dagopvang, verblijf en begeleiding. Men
kan van 1 van de 3 of van een combinatie van meerdere gebruik maken. Ons
aanbod kadert binnen de algemene richtlijnen van het VAPH en valt onder
integrale jeugdhulpverlening.
In deze brochure vinden jullie meer informatie over onze werking.
Indien je graag nog bijkomende inlichtingen wenst,
aarzel niet om ons te contacteren.
Afdelingshoofd MFC
E-mail

:
:

Peter Poppe
peter.poppe@blijdorp.be

Sociale dienst jongeren
E-mail
:

socialedienst.jongeren@blijdorp.be

Adres

Blijdorpstraat 3

:

9255 Buggenhout
Algemeen telnr

:

052 39 99 90
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Wij bieden
Niet-rechtstreekse toegankelijke hulpverlening
OPNAMEVOORWAARDEN
Om N-RTH ondersteuning van een MFC aan te vragen, moet je een aanvraagprocedure bij de intersectorale toegangspoort opstarten of doorlopen hebben:
•
Hiervoor neem je contact op met een erkend multidisciplinair team die als
een aanmelder/contactpersoon optreden (bv. CLB, COS, mutualiteit, …).
Zij vullen samen met jou het aanmeldingsdocument (A-doc) in.
•
Jouw aanvraag wordt dan binnen de toegangspoort onderzocht en resulteert in een indicatiestellingsverslag (dit vermeldt op welk type van ondersteuning je recht hebt en voor welke periode).
Om gebruik te maken van het MFC kan je volgende typemodules aanvragen: verblijf, schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang, behandeling, training en mobiel en ambulante begeleiding.
•
Je dossier wordt nadien in het wachtbeheer geplaatst van de door jou
gekozen voorziening. Bij een open plaats, dient eerst voorrang gegeven te
worden aan de priordossiers.
Indien er geen priordossiers op de instroomlijst staan, wordt de volgorde
van de instroomlijst gevolgd.
BELANGRIJK OM TE WETEN
•
Niet– rechtstreeks toegankelijke hulpverlening is niet combineerbaar met
het basisondersteuningsbudget.
•
Niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening geeft recht op
zorgcontinuïteit bij de overgang van minderjarigen naar
meerderjarigenzorg.
SAMENWERKING MET OUDERS/FAMILIE
Bij een opname in het MFC voorzien we een vraagverduidelijking in
dialoog met ouders. Op basis daarvan wordt het ondersteuningsaanbod afgesproken en vastgelegd in een protocol.
Jaarlijks wordt dit geëvalueerd door alle betrokkenen en gebeurt de afstemming
van zorgvraag en zorgaanbod.
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Als MFC willen we zoveel mogelijk beroep doen op de verantwoordelijkheden en
positieve mogelijkheden van het kind of jongere en zijn (gezin) context.
Wij realiseren een respectvolle samenwerking op maat waarbij we rekening houden met de ondersteuningsvragen van ouders/familie.
We doen dit elk vanuit onze eigen deskundigheid in een open en eerlijke communicatie. Van daaruit willen we samen op weg gaan.
Concrete voorbeelden:
•

Ouders worden uitgenodigd voor een opnamevergadering na de start in
MFC.

•

Ouders hebben inspraak rond de doelstellingen MFC in het
handelingsplan.

•

Overleg met begeleiders is steeds mogelijk.

•

Jaarlijks gesprek om te bekijken of de ondersteuning beantwoordt aan de
vraag.

•

Ouders hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de werking van de
oudervereniging.

•

Een actieve brussenwerking voor de broers en zussen
(tussen 5 en 13 jaar).

“Sander, onze kleine duts van 2,5 jaar startte in Blijdorp ongeveer 19 jaar geleden.

Ik ben in mijn leven meer dan eens blij geweest als iets eens “automatisch” verliep met weliswaar de nodige verslagen. Er is geen google maps of GPS die telkens zegt welke weg je
moet nemen. Of net wel. En dan is het goed dat je mensen hebt die wegwijzer willen zijn.

Die mensen vonden we in het MFC. Het steeds terecht kunnen voor moeilijke situaties met
onze kadee, het mee in ’t oog houden van aanvragen allerhande, het nabij zijn als we het
moeilijk hadden, onze zussen die in de brussenwerking mochten ervaren dat ze niet alleen
zijn met soms ambetante situaties/gevoelens, op adem kunnen komen terwijl Sander eens
een weekendje werd opgevangen, intussen de twee nachten opvang …
En nog het meest, als Sander is geworden wat hij nu is, wat hij nu kan, dan is dat voor een
groot stuk de verdienste van het hele team van het MFC.
Als ik op zondagavond aan Sander vraag ‘Morgen met de bus naar de klas en dan naar Citroentje?’ en ik krijg een brede lach en overtuigde ja, dan weet ik het weer zeker: dit was de
juiste weg.”
Yvette (Moeke van Sander)
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Dagopvang (8u - 18u)
•

Schoolaanvullende dagopvang

•

Schoolvervangende dagopvang

SCHOOLAANVULLENDE DAGOPVANG
Tijdens de schooluren
De werking wordt volledig in samenwerking met de scholen van Blijdorp gerealiseerd.
Het MFC biedt multidisciplinaire ondersteuning. Dit betekent:
•

extra ondersteuning van MFC-begeleiders in de klas voor:
 Activiteiten op maat van het kind in functie van motorische ontlading,
basale stimulatie, versterken van zelfredzaamheid, spreiding om overprikkeling te voorkomen ...
 Groepsactiviteiten (bvb. zwemmen, winkelen, atelierwerking, enz.).

•

middagondersteuning: ondersteuning bij verzorging, middagmaal, en
speeltijden om deze voldoende gedifferentieerd te laten verlopen.

•

medische ondersteuning: permanentie van verpleegkundigen,
mogelijkheid tot consultatie bij kinderarts en/of kinderpsychiater en/of
tandarts.

•

Paramedische ondersteuning:
therapieën door kinesitherapeut, ergotherapeut en logopedist:
individuele therapie, opvolging hulpmiddelen, (tips naar) ondersteuning
van begeleiding.
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•

Psychosociale ondersteuning: sociale dienst en MFC-orthopedagoog :
Gedurende het hele hulpverleningsproces willen we in dialoog met het kind /
de jongere en zijn gezin of context hun individuele zorgvraag behartigen. Bij
ons kan je steeds terecht met vragen, moeilijkheden die je ervaart door het
leven met een kind met beperking, enz.
De MFC-orthopedagoog brengt samen met het multidisciplinaire team (de
noden van) het kind in beeld en zorgt voor een deskundige begeleiding van
het kind/de jongere en het multidisciplinaire team.

•

Vanuit sociale dienst zorgen we voor een sociaal administratieve opvolging,
bvb: informeren over wetgeving, voordelen, ondersteuning bieden bij aanvragen bijkomende kinderbijslag, tegemoetkoming, enz.

Verder gaan we samen op zoek naar de toekomstmogelijkheden voor jouw kind.
Woensdagnamiddagopvang
•

Aansluitend op de schooluren.

•

Geleide activiteiten tussen 13u en 16u.

•

Busvervoer om 16u is mogelijk voor zover dit
organisatorisch haalbaar is.

Tijdens de vakantie
•

Activiteiten op maat tussen 9u en 16u.

•

Beperkte ondersteuning van medische dienst en
kiné.

•

Psychosociale ondersteuning.

•

3 weken busvervoer tijdens de grote vakantie voor
zover dit organisatorisch haalbaar is.
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Tijdens de school- en vakantiedagen
Voor- en naopvang
•

Zowel tijdens school als vakantiedagen is er vooropvang mogelijk vanaf 8u
en naopvang van 16u tot 18u.

•

Je dient je kind steeds zelf te brengen en op te halen.

Kostprijs
-21j
Bijdrage dagopvang:
HALVE DAG

€ 3,08

Bijdrage dagopvang:

(> 4u aanwezig tussen
9u en 18u)

€ 7,12 met
vervoer MFC
€ 5,58 zonder
vervoer MFC

(≤ 4u aanwezig tussen
9u en 18u)

HELE DAG

+21j

€ 6,15

€ 14,24 met
vervoer MFC
€ 11,15 zonder
vervoer MFC

De prijzen worden wettelijk vastgelegd door het VAPH en volgt de index der consumptieprijzen. De dagprijs is inclusief warm middagmaal, dessert en drank.
De kosten MFC zijn fiscaal aftrekbaar voor iedereen van 3 tot 14 jaar.
Voor kinderen die een totaal van minstens 15 punten hebben vastgesteld door de
medische - sociale schaal is dit fiscaal aftrekbaar tot 21 jaar.
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Persoonsgebonden uitgaven
Persoonsgebonden uitgaven die niet gesubsidieerd worden door de overheid
vallen ten laste van de ouders.
Dit zijn onder andere:
•

Busvervoer georganiseerd door het MFC op woensdagnamiddag en drie
weken tijdens de grote vakantie, zijnde 2,82 euro per dag.
Het busvervoer gekoppeld aan de schooluren wordt georganiseerd door
het departement onderwijs en is gratis.

•

Incontinentiemateriaal: er wordt in samenspraak met ouders een bedrag
bepaald op basis van het normale verbruik per dag.
Dit wordt aangerekend via de maandelijkse afrekeningen op basis van de
aanwezigheden.

•

Tildoeken.

•

Vakanties bvb: kampen, bos– en zeeklassen.

•

Verzorgingsproducten andere dan de standaard verzorgingsproducten die
voorzien worden door Blijdorp.

•

Medicatie.

Deze opsomming is niet limitatief.
SCHOOLVERVANGENDE DAGOPVANG (dagbesteding)
Opvang waarbij er binnen de schooluren een alternatief programma wordt aangeboden, dit gebeurt in samenwerking en afstemming met de school.

“Even weg uit de drukke klasgroep,
geniet ik van mijn individueel momentje met
mijn MFC-begeleidster.”
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Verblijf (18u - 9u)
•

Kortdurend verblijf

•

Verblijf laagfrequent

•

Verblijf langdurend

Deze module wordt enkel aangeboden in
combinatie met dagopvang.
Binnen het verblijf zijn er vier leefgroepen waarin de kinderen en
jongeren binnen een gezellige en huiselijke sfeer kunnen verblijven.
Deze gedeelde zorg proberen we te realiseren volgens de noden van het kind
en zijn gezin. Dit kan gaan van enkele nachten per jaar tot een voltijdse verblijfsvraag. We trachten binnen onze organisatorische mogelijkheden ons zo
flexibel mogelijk op te stellen.
KORTDUREND VERBLIJF
Dit is een dienstverlening die we aanbieden aan kinderen/jongeren die gebruik maken van het MFC. Verblijf is beperkt tot 92 overnachtingen per jaar.
Binnen het verblijf Blijdorp hebben we een beperkt aanbod.
Er is telkens de mogelijkheid om 2 keer per jaar in te schrijven (voor de periode van mei tot en met oktober en voor de periode van november tot en met
april).
Op basis van alle inschrijvingen wordt bekeken welke gevraagde overnachtingen er binnen onze organisatie mogelijk zijn.
Je krijgt nadien zo spoedig mogelijk een bevestiging wanneer jouw kind kan
komen logeren.
De meeste mutualiteiten geven een tussenkomst voor kortverblijf.
VERBLIJF LAAGFREQUENT
Verblijf laagfrequent is een verblijf van gemiddeld 1 tot 2 overnachtingen per
week.
VERBLIJF LANGDUREND
Verblijf langdurend is een verblijf van meer dan 2 nachten per week.
Bij verblijf langdurend wordt 2/3 van de kinderbijslag rechtstreeks aan het
MFC uitbetaald.
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Kostprijs

Bijdrage per overnachting

-21 jaar

+ 21 jaar

€ 14,00

€ 39,07

Deze prijzen worden wettelijk vastgelegd door het VAPH en volgt de index der
consumptieprijzen.
De prijs is inclusief broodmaaltijd, dessert, ontbijt en drank.
De kosten MFC zijn fiscaal aftrekbaar voor iedereen van 3 tot 12 jaar. Voor kinderen die een totaal van minstens 15 punten hebben volgens de medisch - sociale
schaal is dit fiscaal aftrekbaar tot 18 jaar.
Persoonsgebonden uitgaven
Persoonsgebonden uitgaven die niet gesubsidieerd worden door de overheid
vallen ten laste van de ouders.
Dit zijn onder andere:
•

Busvervoer georganiseerd door het MFC op woensdagnamiddag en drie
weken tijdens de grote vakantie, zijnde 2,82 euro per dag.
Het busvervoer gekoppeld aan de schooluren wordt georganiseerd door
het departement onderwijs en is gratis.

•

Incontinentiemateriaal: er wordt in samenspraak met ouders een bedrag
bepaald op basis van het normale verbruik per dag.
Dit wordt aangerekend via de maandelijkse afrekeningen op basis van de
aanwezigheden.

•

Tildoeken.

•

Vakanties bvb: kampen, bos- en zeeklassen.

•

Verzorgingsproducten andere dan de standaard verzorgingsproducten die
voorzien worden door Blijdorp (bvb. deodorant, parfum,…).

•

Medicatie en medische kosten (raadpleging externe artsen, opleg ziekenhuisopname,…)

•

Ontspanning (CD-speler,…).
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“Ik vind het fijn dat we in het verblijf een aandachtsbegeleider
hebben waar ik steeds bij terecht kan en die extra dingen voor
me doet. In de leefgroep ‘De Loft’ waar ik een aantal nachten
per week verblijf, hebben wij maandelijks collectief overleg. Dit
is een vergadering met alle Lofters waarin wij allerlei dingen
bespreken en er naar ons geluisterd wordt.”

“Ik vind het leuk als de mobiele begeleidster komt. Ik kan er goed mee praten, samen met
mama.” “Voor mij is de mobiele begeleidster mijn steun als het even moeilijker loopt met
Shana thuis.” “Mobiele begeleiding is het luisterend oor zowel voor Shana als voor mijn
mama.”

Shana, mama en zus

Begeleiding
•

Psycho - sociale ondersteuning via thuisbegeleiding en/of ambulante begeleiding.

•

De context van een kind met een beperking op een planmatige, doelgericht en methodische wijze ondersteunen.

•

Begeleiding van externe stages in aanloop van begeleid werken.

•

De inhoud, duur en frequentie van de begeleiding wordt individueel afgesproken.

Kostprijs
•

Een begeleiding (min 1u - max 2u) kost 5,64 euro.

•

Deze prijzen worden wettelijk vastgelegd door het VAPH en volgen de index der consumptieprijzen.
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Rechtstreeks toegankelijke Hulpverlening (RTH)
Binnen RTH is er een aanbod van dagopvang, verblijf en begeleiding. Men kan van
1 van de 3 of van een combinatie van meerdere gebruik maken.
Elke persoon die recht heeft op RTH heeft 8 personeelspunten per kalenderjaar
ter beschikking. Men kan hiervoor gebruik maken van:
•

mobiele begeleiding (1 mobiele begeleiding = 0,22 punten).

•

ambulante begeleiding (1 ambulante begeleiding = 0,155 punten).

•

dagopvang (max 8u) (1 dag = 0,087 punten).

•

nacht verblijf (tussen 18u en 9u) (1 nacht = 0,13 punten).

OPNAMEVOORWAARDEN
Om gebruik te kunnen maken van RTH - ondersteuning van een MFC mag je nog
geen beroep doen op een VAPH - dienst of een VAPH - voorziening en beschik je
niet over een persoonlijk assistentie budget (PAB).

BELANGRIJK OM TE WETEN
Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening is combineerbaar met het
basisondersteuningsbudget maar geeft geen recht op zorgcontinuïteit bij de overgang van minderjarigen naar meerderjarigenzorg.

Dagopvang RTH (8u - 18u)
SCHOOLAANVULLENDE DAGOPVANG

Woensdagnamiddagopvang
•

Aansluitend op de schooluren.

•

Geleide activiteiten tussen 13u en 16u.

•

Busvervoer om 16u is mogelijk voor zover dit organisatorisch haalbaar is.

Tijdens de vakantie
•

Activiteiten op maat tussen 9u en 16u.

•

3 weken busvervoer tijdens de grote vakantie voor zover dit organisatorisch haalbaar is.
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Tijdens de school– en vakantiedagen
Voor- en naopvang
•

Zowel tijdens school als vakantiedagen is er vooropvang mogelijk vanaf 8u
en naopvang van 16u tot 18u.

•

Jouw kind dient steeds zelf gebracht en opgehaald te worden.

Kostprijs
•

Een hele dag (> 4u) = 10,72 euro.

•

Een halve dag (< 4u) = 5,36 euro.

Deze prijzen worden wettelijk vastgelegd door het VAPH en volgt de
index der consumptieprijzen.
De dagprijs is inclusief een warm middagmaal, dessert en drank.
De kosten RTH zijn fiscaal aftrekbaar voor iedereen van 3 tot 12 jaar. Voor kinderen die een totaal van minstens 15 punten hebben vastgesteld door de medische - sociale schaal is dit fiscaal aftrekbaar tot 18 jaar.
Persoonsgebonden uitgaven
Persoonsgebonden uitgaven die niet gesubsidieerd worden door de
overheid vallen ten laste van de ouders.
Dit zijn onder andere:
•

Busvervoer georganiseerd door het MFC op woensdagnamiddag en drie
weken tijdens de grote vakantie, zijnde 5,71 euro.
Het busvervoer gekoppeld aan de schooluren wordt georganiseerd door
het departement onderwijs en is gratis.

•

Incontinentiemateriaal wordt voorzien door de ouders.

•

Tildoeken.

•

Verzorgingsproducten andere dan de standaardverzorgingsproducten die
voorzien worden door Blijdorp.

•

Medische kosten.

•

Inkom en/of consumptie bij uitstappen.

Deze opsomming is niet limitatief.
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Verblijf RTH (18u - 9u)
KORTDUREND VERBLIJF
Binnen het verblijf zijn er vier leefgroepen waarin de kinderen en jongeren binnen
een gezellige en huiselijke sfeer kunnen verblijven. Binnen RTH is er de mogelijkheid dat kinderen eens komen logeren. Omwille van onze infrastructuur is ons
aanbod RTH verblijf beperkt. Indien jouw kind voor 18u of na 9u in het verblijf
aanwezig is, dient dit gecombineerd te worden met RTH - dagopvang.
Kostprijs
•

Een nacht verblijf kost 26,97 euro.

Deze prijzen worden wettelijk vastgelegd door het VAPH en volgt de
index der consumptieprijzen.
De prijs is inclusief een broodmaaltijd, dessert, ontbijt en drank.
Alle persoonsgebonden uitgaven (vervoer, versnaperingen, inkom of
consumptie bij uitstappen, medicatie, medische kosten,…) zijn ten laste van de
gebruiker en worden verrekend met de maandelijkse afrekening.

De kosten RTH verblijf zijn fiscaal aftrekbaar voor iedereen van 3 tot 12 jaar. Voor
kinderen die een totaal van minstens 15 punten hebben volgens door de medische - sociale schaal is dit fiscaal aftrekbaar tot 18 jaar.
De meeste mutualiteiten geven een tussenkomst voor kortverblijf.

Begeleiding RTH
•

Psycho - sociale ondersteuning via thuisbegeleiding en/of ambulante begeleiding.

•

De context van een kind met een beperking op een planmatige, doelgericht en methodische wijze ondersteunen.

•

Begeleiding van jongeren tussen 21 en 25 jaar die nog geen opvang in de
volwassenwerking hebben.

•

De inhoud en frequentie van de begeleiding wordt individueel
afgesproken.

Kostprijs
•

Een begeleiding kost (min 1 u - max 2u): 5,64 euro.

•

Deze prijzen worden wettelijk vastgelegd door het VAPH en volgt de index
der consumptieprijzen.
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“Ik droom alvast van het jaarlijkse
zomerkamp tijdens de grote vakantie.”

“Op dinsdagnamiddag kunnen we door de MFCbegeleiding extra ateliers kiezen. Ik ga elke dinsdag met
de MFC-begeleidster samen met nog een aantal andere
leerlingen helpen in planten-bedrijf Spruyt. Ik doe mijn
werk heel graag!”

“Op woensdagnamiddagen wordt Kevin opgevangen in Blijdorp. Dan geen
schoolactiviteit maar meer speelse, leuke activiteiten voor onze gasten.
Er wordt meestal rond bepaalde thema’s gewerkt gedurende een bepaalde periode. Kevin vindt de woensdag-activiteiten altijd heel leuk. Zo sporten ze veel,
gaan ze bowlen, een modeshow ineensteken, mooie schilderijen maken, … Ik
ben wel thuis op woensdag maar meestal schenk ik dan wat meer
aandacht aan de broers of zus van Kevin. En Kevin die amuseert zich hier te veel
om thuis overal te moeten meerijden. Om 16u zet de bus hem veilig thuis af.
Kevin gelukkig zien, is voor mij het belangrijkste van alles.”
Nancy, mama van Kevin
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“Ik kom elke dag naar de medische
dienst voor mijn dagelijkse behandelingen. De verpleegsters zijn heel lief.
Ik mag ondertussen kleuren in mijn
kleurmap.”

“Ik kom vier keer per week naar de kine, ik oefen voornamelijk mijn evenwicht en het stretchen van mijn
spieren. Ik moet hard werken, maar geniet van mijn
babbeltje met de kinesiste.”

–

–

–
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