Overzicht vragen van de aanvraag tegemoetkoming volwassenen met
evaluatie van de handicap (medisch onderzoek)
In dit overzicht vind je alle vragen uit de online vragenlijst in My Handicap. Afhankelijk van de gegeven
antwoorden zullen sommige vragen wel of niet zichtbaar zijn in My Handicap. Dit document dient als
hulp bij de voorbereiding van de intake maar kan niet gebruikt worden als aanvraagformulier. Enkel
aanvragen die online via My Handicap worden ingediend kunnen behandeld worden door de DG
Personen met een handicap.

1. Aanvraag
Product : Ik kan via de gemeente (of misschien mijn ziekenfonds) geld/tegemoetkoming vragen met
medisch onderzoek
Transactienummer :
Datum van registratie :
Printdatum :
Vul onderstaande vragen zo volledig en nauwkeurig mogelijk in.

2. Persoonlijke gegevens
2.1. Identificatie en officieel adres
De gegevens die hier worden weergegeven, zijn afkomstig van je elektronische identiteitskaart.
Hieronder vind je je persoonlijke gegevens
Rijksregisternummer :
Voornaam :
Naam :
Hieronder vind je het adres waarop je officieel gedomicilieerd bent.
Postcode :
Gemeente :
Straat :
Nummer :
Busnummer :

3. Contactgegevens
3.1. Als je verblijfadres verschilt van je officieel adres (dat hierboven staat), gelieve
hieronder je verblijfadres in te vullen
Land
Postcode
Gemeente
Straat
Nummer
Busnummer

3.2. Hoe kunnen we je contacteren?
Via welk kanaal wil je liefst door ons gecontacteerd worden?
E-mail
Telefoon vaste lijn
GSM

3.3. In welke taal wil je aangesproken worden?
3.4. Heb je een bewindvoerder?
Ja (Geef de contactgegevens op) Neen

3.5. Wil je een contactpersoon doorgeven?
Ja (Geef de contactgegevens op) Neen

3.6. Wie is je huisarts of specialist?
Voornaam (verplicht)
Naam (verplicht)
Postcode
Gemeente
Straat
Nummer
Busnummer

3.7. Ben je het slachtoffer van een door de Belgische staat erkende terreurdaad?
Ja (Specificeer) Neen

3.8 Op het kleefbriefje van je ziekenfonds staat een getal van 3 cijfers (voorbeeld: 402).
In jouw geval is dit getal:
Voor je partner is dit getal:

4. Betalingsinformatie
Wat is het nummer van je zichtrekening (spaarrekening is niet toegelaten) waarop we eventuele
betalingen mogen overschrijven? Opgelet: het rekeningnummer moet op jouw naam staan of je moet
minstens mede-eigenaar zijn van deze rekening.
IBAN : (BE##############)

5. Je gezinssituatie
5.1. Verblijf je momenteel in een instelling of een zorginrichting?
Ja (Geef de contactgegevens op + datum van opname) Neen

5.2. Kinderen ten laste
(je moet het bewijs van kinderbijslag/onderhoudsgeld leveren als de FOD Sociale Zekerheid dit vraagt)
Heb je een kind/kinderen voor wie je kinderbijslag krijgt?
Ja Neen
Heb je een kind/kinderen voor wie je onderhoudsgeld krijgt?
Ja Neen
Heb je een kind/kinderen voor wie je onderhoudsgeld betaalt?
Ja Neen

5.3. Heb je je werkelijke verblijfplaats in België sedert minimum 10 jaar, waaronder een
ononderbroken periode van minstens 5 jaar ?
Het werkelijk verblijf in België wordt bepaald door middel van informatie opgenomen en bewaard in het
Rijksregister.
Ja Neen

6. Het inkomen
6.1. Je inkomen
6.1.1. Wat is je huidig inkomen?
Gelieve hieronder je huidige inkomsten aan te kruisen. Meerdere keuzes zijn mogelijk.
Loon of wedde
Inkomsten als zelfstandige
Uitkering voor ziekte en invaliditeit (mutualiteit)
Werkloosheidsvergoeding
Pensioen
Buitenlands pensioen
Arbeidsongeval
Beroepsziekte
Onderhoudsgeld
Leefloon, O.C.M.W. steun
Geen
Andere

6.1.2. Is (een deel van) je inkomen onlangs weggevallen en niet vervangen?
Ja (Specificeer het type inkomen + datum van wijziging) Neen

6.1.3. Is je vervangingsinkomen onlangs verhoogd of verminderd door een wijziging in je
gezinssamenstelling; wijziging in je burgerlijke staat of kind ten laste?
Ja (Specificeer het type inkomen + datum van wijziging) Neen

6.1.4. Heb je een uitkering aangevraagd en is de aanvraag nog in behandeling?
Ja (Specificeer de uitkering + organisatie waarbij je ze hebt aangevraagd ) Neen

6.1.5. Vergoeding voor een ongeval (schadeloosstelling)
Heb je een vergoeding voor een ongeval (schadeloosstelling) ontvangen?
Ja Neen
Is er een onderzoek bezig naar een vergoeding voor een ongeval (schadeloosstelling)?
Ja Neen

6.1.6. Beschik je over spaargeld of belegd geld?
Ja Neen

Wat is het bedrag aan spaargeld of belegd geld waarover je beschikt?
De vragen over spaargeld of beleggingen (6.1.6 & 6.2.5) zie je enkel als je een tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden (65+) wil aanvragen en in Wallonië of Brussel woont. Voor andere tegemoetkomingen
vragen we dit niet.
Er is in My Handicap een automatische check op leeftijd en woonplaats. 65+’ers die in Vlaanderen wonen
moeten het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood aanvragen bij hun zorgkas en kunnen voor de
aanvraag van hun tegemoetkoming niet terecht in My Handicap.

6.2. Woon je samen met een partner?
Ja Neen

6.2.1. Wat is het huidig inkomen van je partner?
Gelieve hieronder de huidige inkomsten van je partner aan te kruisen. Meerdere keuzes zijn mogelijk.
Loon of wedde
Inkomsten als zelfstandige
Uitkering voor ziekte en invaliditeit (mutualiteit)
Werkloosheidsvergoeding
Pensioen
Buitenlands pensioen
Arbeidsongeval
Beroepsziekte
Onderhoudsgeld
Leefloon, O.C.M.W. steun
Geen
Andere

6.2.2. Is (een deel van) het inkomen van je partner onlangs weggevallen en niet vervangen?
Ja (Specificeer het type inkomen + datum van wijziging) Neen

6.2.3. Is het vervangingsinkomen van je partner onlangs verhoogd of verminderd door een
wijziging in je gezinssamenstelling; wijziging in je burgerlijke staat of kind ten laste?
Ja (Specificeer het type inkomen + datum van wijziging) Neen

6.2.4. Heeft je partner een uitkering aangevraagd en is de aanvraag nog in behandeling?
Ja (Specificeer de uitkering + organisatie waarbij ze is aangevraagd ) Neen

6.2.5. Beschikt je partner over spaargeld of belegd geld?
Ja Neen

Welk is het bedrag aan spaargeld of belegd geld waarover je partner beschikt?

6.2.5. Je partner
Voornaam van je partner:
Naam van je partner:

7. Informatie over je gezondheidstoestand
We gaan na wat de impact van je handicap is op je dagelijks leven. Je duidt telkens aan welke
moeilijkheden je hebt: geen, weinig, grote ofwel onmogelijk om uit te voeren. Als de moeilijkheden zich
niet constant hebben voorgedaan de afgelopen 30 dagen, dan duid je aan wat over het algemeen je
moeilijkheden waren. Geef telkens zoveel mogelijk concrete voorbeelden mee.

7.1. Situaties waarin we het dossier prioritair behandelen
In bepaalde zeer precaire situaties zullen wij het dossier versneld afhandelen en meestal "op stukken"
beslissen. "Op stukken" betekent dat wij een beslissing nemen op basis van de informatie die je ons hebt
doorgestuurd, en je niet meer moet langskomen voor een onderzoek in een van onze medische centra.
Krijg je in het ziekenhuis regelmatig radiotherapie of chemotherapie?
Ja Neen
Krijg je naar aanleiding van radiotherapie of chemotherapie dagelijks verzorging aan huis door verplegers
of verzorgenden?
Ja Neen
Lijd je aan een snel evoluerende ernstig degeneratieve neurologische aandoening?
Ja Neen

7.2. Je binnenshuis en buitenshuis verplaatsen
7.2.1. Gedurende de laatste 30 dagen, welke moeilijkheden heb je gehad om zelfstandig te
stappen zonder hulp van iemand en op vlak terrein, zonder te stoppen en op een normaal
tempo?

7.2.2. Gedurende de laatste 30 dagen, welke moeilijkheden heb je gehad om: een trap op te
gaan, een hindernis te vermijden of je evenwicht te bewaren?

7.2.3. Gedurende de laatste 30 dagen, welke moeilijkheden heb je gehad om zelfstandig de weg
te vinden, zonder hulp van iemand anders?

7.3. Koken en boodschappen doen voor jezelf
We gaan na wat de impact van je handicap is op je mogelijkheden om boodschappen te doen en te eten.
Je duidt aan welke moeilijkheden je hebt: geen, weinig, grote ofwel onmogelijk om uit te voeren. Als de
moeilijkheden zich niet constant hebben voorgedaan de afgelopen 30 dagen, dan duid je aan wat over
het algemeen je moeilijkheden waren.

7.3.1. Gedurende de laatste 30 dagen, welke moeilijkheden heb je gehad om zelfstandig
boodschappen te doen, te koken of te eten?

7.4. Je wassen en kleden
We gaan na wat de impact van je handicap is op je mogelijkheden om je te wassen, te kleden en naar het
toilet te gaan. Je duidt telkens aan welke moeilijkheden je hebt: geen, weinig, grote ofwel onmogelijk om
uit te voeren. Als de moeilijkheden zich niet constant hebben voorgedaan de afgelopen 30 dagen, dan
duid je aan wat over het algemeen je moeilijkheden waren.

7.4.1. Gedurende de laatste 30 dagen, welke moeilijkheden heb je gehad om je te wassen, je aan
en uit te kleden?

7.4.2. Gedurende de laatste 30 dagen, welke moeilijkheden heb je gehad om het toilet te
gebruiken?

7.5. Je woning onderhouden
We gaan na wat de impact van je handicap is op je mogelijkheden om het huishouden te doen. Je duidt
aan welke moeilijkheden je hebt: geen, weinig, grote ofwel onmogelijk om uit te voeren. Als de
moeilijkheden zich niet constant hebben voorgedaan de afgelopen 30 dagen, dan duid je aan wat over
het algemeen je moeilijkheden waren.

7.5.1. Gedurende de laatste 30 dagen, welke moeilijkheden heb je gehad om je woning te
onderhouden?

7.6. Toezicht
In deze vragen gaan wij na wat de impact van je handicap is op je mogelijkheden om zelfstandig te leven.
Je duidt aan welke moeilijkheden je hebt: geen, weinig, grote ofwel onmogelijk om uit te voeren. Als de
moeilijkheden zich niet constant hebben voorgedaan de afgelopen 30 dagen, dan duid je aan wat over
het algemeen je moeilijkheden waren.

7.6.1. Gedurende de laatste 30 dagen, welke moeilijkheden heb je gehad om zelfstandig om te
gaan met nieuwe en onverwachte situaties? Bijvoorbeeld: zelf een gevaar kunnen inschatten en
het ontwijken?

7.6.2. Gedurende de laatste 30 dagen, welke moeilijkheden heb je gehad om zelfstandig te leven,
zelf je goederen te beheren, zelf zorg te dragen voor je gezondheid (bijvoorbeeld je behandeling
volgen)?

7.7. Communiceren met anderen
We gaan na wat de impact van je handicap is op je mogelijkheden om te communiceren. Je duidt aan
welke moeilijkheden je hebt: geen, weinig, grote ofwel onmogelijk om uit te voeren. Als de
moeilijkheden zich niet constant hebben voorgedaan de afgelopen 30 dagen, dan duid je aan wat over
het algemeen je moeilijkheden waren.

7.7.1. Gedurende de laatste 30 dagen, welke moeilijkheden heb je gehad om contact te leggen
en te onderhouden met een onbekend persoon? En welke moeilijkheden heb je gehad om zijn of
haar behoeften en emoties te begrijpen?

7.7.2. Gedurende de laatste 30 dagen, welke moeilijkheden heb je gehad om iemand anders te
zien, te horen of te begrijpen?

7.8. Meer informatie over de impact van je ziekte of beperking
Welke activiteiten kan je niet meer doen omwille van je gezondheidsproblemen en hebben een
negatieve invloed op je welzijn? Als deze nog niet in de vorige vragen aan bod zijn gekomen, kan je ze
hier beschrijven.
Beschrijf in je eigen woorden wat de gevolgen zijn van je ziekte of beperking op je dagdagelijkse
activiteiten, als die in de vorige vragen nog niet aan bod zijn gekomen

8. Huidige en vorige jobs
Op basis van je laatste of huidige job kunnen wij een beeld krijgen van de vaardigheden die je hebt
verworven. We houden geen rekening met jobs die je minder dan 6 maanden uitoefent of hebt
uitgeoefend, omdat we ervan uit gaan dat de periode dan te kort is om voldoende vaardigheden te
kunnen verwerven.
Vraag 8 van de vragenlijst hoeft niet ingevuld te worden voor wie een tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden aanvraagt (65+’er Wallonië en Brussel).

8.1. Wat omschrijft het best je huidige situatie?
Werknemer
Zelfstandige
Student
Gepensioneerd
huisman/huisvrouw
Ziekte en invaliditeit (mutualiteit)
Werkloos door andere reden
Andere

8.2. Als je niet meer werkt, wanneer ben je gestopt met werken?
(dd/mm/jjjj)

8.3. Wat was de laatste job die je minstens 6 maanden hebt uitgeoefend of die je nu nog
steeds uitoefent?

8.4. Als je nog nooit hebt gewerkt of gestopt bent met werken, is dit omwille van
gezondheidsredenen
Ja Neen Niet van toepassing

8.5. Heb je hiervoor nog een ander type werk uitgevoerd gedurende minstens 6
maanden?
Ja Neen Niet van toepassing

8.6. Welke diploma's of certificaten heb je behaald tijdens je studies of opleidingen ?

8.7. Is het nodig dat je een aangepaste werkplaats hebt om je huidige job te kunnen
behouden? Of werk je in een beschutte werkplaats?
Ja Neen Niet van toepassing

8.8. Welke organisatie helpt je bij het behouden van je huidige job of een job te vinden?
VDAB
Actiris
Forem
OCMW
AVIQ
Arbeitsamt der DG Dienststelle Personen mit Behinderung
Andere
Geen

9. Hulp bij het indienen van deze aanvraag
Wie heeft je geholpen bij het indienen van deze aanvraag?

10. Toestemming
Duid aan of je akkoord gaat met onze voorwaarden. Als jij je toestemming geeft, zullen wij als we
bijkomende informatie nodig hebben, rechtstreeks contact opnemen met je arts, organisaties of
personen die te maken hebben met je aanvraag. Het kan gaan om financiële of medische informatie. Als
je geen toestemming geeft, kan het zijn dat we onvoldoende informatie hebben om je dossier te kunnen
behandelen
Indienen

11. Bedankt voor het invullen van dit formulier
Je kunt het online intakeformulier (My Handicap) bewaren als ontvangstbewijs van de aanvraag.
In geval dat je een tegemoetkoming hebt aangevraagd onderzoeken we ook je administratieve situatie
(gezinssamenstelling, inkomsten, ?).
Als het nodig is zullen we je oproepen voor een evaluatie van je handicap door één van onze artsen.
We brengen je op de hoogte van onze beslissing via een brief.
Heb je vragen, wil je extra informatie opsturen, neem dan contact met ons.
Onze contactgegevens vind je op onze website: www.handicap.belgium.be
E-mail via het contactformulier op deze website.
Per post
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap

Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
Telefonisch: 0800 987 99 (van maandag tot en met vrijdag, van 8u30 tot 12u30)

