Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be – IVT-IT
Opgelet: deze vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel voor sociaal werkers. Het papieren formulier
geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektronisch doorgestuurd worden via
myhandicap.belgium.be

Vooraf
Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de
persoon bij de hand te hebben:
-

Het rijksregisternummer van de aanvrager
De naam en voornaam van de behandelende arts van de aanvrager
Het bankrekeningnummer van de persoon

Identificatie van de persoon
Persoonlijke gegevens
1. Rijksregisternummer
 De gegevens worden automatisch ingevuld (naam, adres, samenstelling gezin, …)
2. Is je postadres hetzelfde als je officiële adres?
Indien neen, wat is je postadres?
Land
Postcode
Gemeente
Straat
Nummer
3. Contactgegevens
Geef ons je contactgegevens en duid ook aan via welk kanaal je het liefst door ons wil
gecontacteerd worden. Als wij bijkomende informatie van jou nodig hebben, zullen we je via
dat kanaal contacteren.
3.1 Via welk kanaal wil je het liefst door ons gecontacteerd worden?
o
o
o

Brief
E-mail
Telefoon
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o
o

Een persoonlijk gesprek
Andere

3.2 Type van telefoonnummer
o
o

Vaste lijn
GSM

3.3. Telefoonnummer (landcode / zone / nummer)
3.4. E-mailadres
3.5. In welke taal wil je aangesproken worden? Duits, Frans, Nederlands

Extra contactgegevens
1. Geef de voornaam en familienaam van je huisarts of specialist

Opgelet: het is belangrijk dat de behandelend arts over recente medische informatie beschikt, indien
dit niet het geval is maakt de aanvrager best zo snel mogelijk een afspraak met zijn huisarts

2. Heb je een wettelijk vertegenwoordiger?
Indien ja:
Rijksregisternummer
Titel
Hoe wil de wettelijk vertegenwoordiger gecontacteerd worden door onze dienst?
o
o
o
o
o

Brief
E-mail
Telefoon
Een persoonlijk gesprek
Andere

Telefoonnummer (landcode / zone / nummer) :
E-mailadres
In welke taal wil de wettelijk vertegenwoordiger aangesproken worden?
Indien geen rijksregisternummer van de wettelijk vertegenwoordiger gekend is gelieve dan
de gegevens van de wettelijk vertegenwoordiger op te geven:
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Adres
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Postcode
Gemeente
Straat
Nummer
Busnummer
3. Wil je iemand aanduiden om je te helpen met de aanvraag?
Indien ja:
o
o
o
o
o

dokter
familielid
sociaal werker
iemand uit mijn omgeving
andere

Rijksregisternummer
Titel
Hoe wil de contactpersoon gecontacteerd worden door onze dienst?
o
o
o
o
o

Brief
E-mail
Telefoon
Een persoonlijk gesprek
Andere

Telefoonnummer (landcode / zone / nummer) :
E-mailadres
In welke taal wil de contactpersoon aangesproken worden?

Nederlands, Frans, Duits

Indien geen rijksregisternummer van de contactpersoon gekend is gelieve dan de gegevens
op te geven:
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Gemeente
Straat
Nummer
Busnummer
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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

Je persoonlijke situatie
Je huishouden
1. Verblijf je momenteel in een instelling of een zorginrichting? Ja - Neen
1.1. Wat is de naam van de instelling of zorginrichting waar je verblijft?
Land
Postcode
Gemeente
Straat
Nummer
Telefoonnummer
E-mailadres
2.
3.
4.
5.

Heb je kinderen ten laste? Ja – Neen
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

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.
1. Wat omschrijft het best je huidige situatie?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
2.

Betaald werk
Niet betaald werk
Zelfstandige
Student
Gepensioneerd
huisman/huisvrouw
Invaliditeit
werkloos door andere reden
andere

Als je niet meer werkt, wanneer ben je gestopt met werken? (MM/JJJJ)
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3. Als je nog nooit hebt gewerkt of gestopt bent met werken, is dit omwille van
gezondheidsredenen?
3.1. Indien ja, om welke gezondheidsproblemen ben je gestopt met werken?

4. Heb je hiervoor nog een ander type werk uitgevoerd gedurende minstens 6 maanden?
4.1. Indien ja, wat was de aard van deze job?

5. Welke diploma’s of certificaten heb je behaald tijdens je studies of opleidingen?

6. Is het nodig dat je een aangepaste werkplaats hebt om je huidige job te kunnen behouden?
Of werk je in een beschutte werkplaats?

Indien ja, welke aanpassingen heb je nodig?

7. Welke organisatie helpt je bij het behouden van je huidige job of een job te vinden?
o VDAB
o Actiris
o …

Je inkomsten
1. Wat is je belangrijkste bron van inkomsten op dit moment?
o Andere inkomsten
o Arbeidsongeval
o Beroepsziekte
o Geen inkomsten
o inkomen als zelfstandige
o loon of wedde
o onderhoudsgeld
o pensioen
o Vergoeding voor ziekte of invaliditeit
o werkloosheidsvergoeding
2. Is (een deel van) je inkomen onlangs weggevallen?
Zo ja, sinds wanneer?
Zo neen, is er een verhoging van je inkomen doordat je gezinssamenstelling is gewijzigd?
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3. Krijg jij (of je partner) een vergoeding voor een ongeval (schadeloosstelling)? Of heb jij (of
je partner) een vergoeding aangevraagd en is de aanvraag nog in behandeling? Ja - Neen

Informatie over je gezondheidstoestand
Wij onderzoeken de impact van je handicap op je dagdagelijkse activiteiten, zoals poetsen, eten, je
wassen en aankleden, contacten onderhouden,…

Ziektes en beperkingen
1. Wat zijn je grootste gezondheidsproblemen of beperkingen?

2. Is je gezondheidstoestand de voorbije 3 maanden veranderd?
Zoja, wat is de datum van de verandering?

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 één van onze
medische centra.
Situaties waarin we het dossier prioritair behandelen
1. Krijg je in het ziekenhuis regelmatig radiotherapie of chemotherapie?
2. Krijg je naar aanleiding van radiotherapie of chemotherapie dagelijks verzorging aan huis
door verplegers of verzorgenden?
3. Lijd je aan een snel evoluerende ernstig degeneratieve neurologische aandoening?
Je binnenshuis en buitenshuis verplaatsen
We gaan hier na wat de impact van je handicap is op je mogelijkheden om je te verplaatsen. 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.
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?
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o
o
o
o

Geen moeilijkheden, geen bijzondere hulpmiddelen nodig
Beperkte tot matige moeilijkheden, matig gebruik van bijzondere hulpmiddelen
Grote moeilijkheden, uitgebreid gebruik van bijzondere hulpmiddelen
Onmogelijk zonder hulp van derden, zonder opvang in een aangepaste voorziening of zonder
volledig aangepaste omgeving

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?
o
o
o
o

Geen moeilijkheden, geen bijzondere hulpmiddelen nodig
Beperkte tot matige moeilijkheden, matig gebruik van bijzondere hulpmiddelen
Grote moeilijkheden, uitgebreid gebruik van bijzondere hulpmiddelen
Onmogelijk zonder hulp van derden, zonder opvang in een aangepaste voorziening of zonder
volledig aangepaste omgeving

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

Geen moeilijkheden, geen bijzondere hulpmiddelen nodig
Beperkte tot matige moeilijkheden, matig gebruik van bijzondere hulpmiddelen
Grote moeilijkheden, uitgebreid gebruik van bijzondere hulpmiddelen
Onmogelijk zonder hulp van derden, zonder opvang in een aangepaste voorziening of zonder
volledig aangepaste omgeving

4.Beschrijf welke hulp je nodig hebt om te kunnen stappen
o
o
o
o

Geen moeilijkheden, geen bijzondere hulpmiddelen nodig
Beperkte tot matige moeilijkheden, matig gebruik van bijzondere hulpmiddelen
Grote moeilijkheden, uitgebreid gebruik van bijzondere hulpmiddelen
Onmogelijk zonder hulp van derden, zonder opvang in een aangepaste voorziening of zonder
volledig aangepaste omgeving

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.
1. Gedurende de laatste 30 dagen, welke moeilijkheden heb je gehad om zelfstandig
boodschappen te doen, te koken of te eten?
o Geen moeilijkheden, geen bijzondere hulpmiddelen nodig
o Beperkte tot matige moeilijkheden, matig gebruik van bijzondere hulpmiddelen
o Grote moeilijkheden, uitgebreid gebruik van bijzondere hulpmiddelen
o Onmogelijk zonder hulp van derden, zonder opvang in een aangepaste voorziening of
zonder volledig aangepaste omgeving
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2. Beschrijf welke hulp je nodig hebt om boodschappen te kunnen doen en/of te eten

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

Geen moeilijkheden, geen bijzondere hulpmiddelen nodig
Beperkte tot matige moeilijkheden, matig gebruik van bijzondere hulpmiddelen
Grote moeilijkheden, uitgebreid gebruik van bijzondere hulpmiddelen
Onmogelijk zonder hulp van derden, zonder opvang in een aangepaste voorziening of
zonder volledig aangepaste omgeving

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

Geen moeilijkheden, geen bijzondere hulpmiddelen nodig
Beperkte tot matige moeilijkheden, matig gebruik van bijzondere hulpmiddelen
Grote moeilijkheden, uitgebreid gebruik van bijzondere hulpmiddelen
Onmogelijk zonder hulp van derden, zonder opvang in een aangepaste voorziening of
zonder volledig aangepaste omgeving

3. Beschrijf welke hulp je nodig hebt om je te kunnen wassen (aan de lavabo, onder de douche of
in bad), en/of om je aan- en uit te kleden

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.
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1. Gedurende de laatste 30 dagen, welke moeilijkheden heb je gehad om je woning te
onderhouden?
o Geen moeilijkheden, geen bijzondere hulpmiddelen nodig
o Beperkte tot matige moeilijkheden, matig gebruik van bijzondere hulpmiddelen
o Grote moeilijkheden, uitgebreid gebruik van bijzondere hulpmiddelen
o Onmogelijk zonder hulp van derden, zonder opvang in een aangepaste voorziening of
zonder volledig aangepaste omgeving

2. Beschrijf welke hulp je nodig hebt om je woning te kunnen onderhouden

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.

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?
o
o
o
o

Geen moeilijkheden, geen bijzondere hulpmiddelen nodig
Beperkte tot matige moeilijkheden, matig gebruik van bijzondere hulpmiddelen
Grote moeilijkheden, uitgebreid gebruik van bijzondere hulpmiddelen
Onmogelijk zonder hulp van derden, zonder opvang in een aangepaste voorziening of
zonder volledig aangepaste omgeving

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

Geen moeilijkheden, geen bijzondere hulpmiddelen nodig
Beperkte tot matige moeilijkheden, matig gebruik van bijzondere hulpmiddelen
Grote moeilijkheden, uitgebreid gebruik van bijzondere hulpmiddelen
Onmogelijk zonder hulp van derden, zonder opvang in een aangepaste voorziening of
zonder volledig aangepaste omgeving

3.Beschrijf welke hulp je nodig hebt om met anderen te kunnen communiceren

Meer informatie over de impact van je ziekte of beperking
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1. 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. Denk hierbij ook aan wat personen van dezelfde
leeftijd en in normale gezondheidstoestand wel kunnen doen.

2. 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

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.
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