
Zorgpunt

Samen op weg naar zorg op maat!



Zorgpunt: samen naar zorg op maat!

Waarom Zorgpunt?

 Opgericht in 2016 door samenwerkingsverband vzw tRede.

 Contactpersoon bestaat niet meer in de PVF.

 Veranderend zorglandschap.

 Wie houdt de rode draad? 

 Waar kunnen (nieuwe) cliënten met hun (nieuwe) vragen terecht?

 Wie zorgt er voor de afstemming tussen vraag en aanbod?



Zorgpunt: samen naar zorg op maat!

Wat biedt Zorgpunt?
 Onafhankelijke dienstverlening regio oost-Vlaams-brabant

 Laagdrempelig aanspreekpunt

 Ondersteuning voor iedere PmH met een zorgvraag 

 Informatie en trajectbegeleiding van vraag tot oplossing

 Informatie en outreach aan andere diensten en sectoren

 Afstemming tussen vraag en aanbod

 Bemiddeling om tot aangepaste en gerichte zorg te komen



Trajectbegeleiding bij Zorgpunt

 Vergoeding met RTH of PVB

 Ambulant of mobiel

 Voor cliënten en hun netwerk die moeilijk de weg vinden in de procedures en in 
het zorglandschap

 Uitleg van de PVF op maat van de cliënt en zijn netwerk

 Advies bij de opmaak van een ondersteuningsplan

 Advies bij de opmaak van een multi-disciplinair verslag

 Organiseren van reguliere hulp en RTH

 Ondersteunen bij contacten met verschillende instanties

 …

 Steeds op vraag en op maat van de cliënt en zijn netwerk



Persoonsvolgende Financiering 
in een notendop

Trap 1
(beperkte ondersteuning)

Zonder aanvraagprocedure

 Zorgbudget 

 8 punten RTH/jaar

Trap 2
(intensieve ondersteuning)

Met aanvraagprocedure

 Ondersteuningsplan

 Multi-disciplinair verslag

 Berekening PVB 
(persoonsvolgend 
budget)

 Prioriteitenbepaling

 Toekenning theoretisch 
budget

 Terbeschikkingstelling 
budget

Snelle 

procedures

- Noodsituatie

- Maatschappelijk 

Noodzaak

- Spoedprocedure

- Procedure NAH

- Procedure voor 

geïnterneerden



Bijstands-

organisaties

DOP

RPC

MDT

Thuis-

begeleiding

Poets 

hulp Gezins

zorg

VAPH

Begeleid 

wonen

Mutualiteit

CAW

Huis-

arts



Zorgpunt praktisch

 Adres:  Zorgpunt tRede,  Tervuursesteenweg 295, 3001 Heverlee

 Telefoon: 0472/07.74.48 

 Email: zorgpunt@trede.be

 Bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag

 Aanwezig in Terbank op dinsdagvoormiddag

 Website : www.trede.be

mailto:zorgpunt@trede.be

