Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be – VKB
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
Voor de verhoogde kinderbijslag moet eerst een aanvraag ingediend worden bij het
kinderbijslagfonds. Het kinderbijslagfonds verwittigt ons hiervan. De DG Personen met een
handicap stuurt de aanvrager een brief met de volgende stappen. Pas als hij deze brief ontvangen
heeft, kan je onze online vragenlijst voor de erkenning van de handicap van het kind invullen.

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
De brief die hij ontving van de DG Personen met een handicap

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
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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
o
o

Brief
E-mail
Telefoon
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
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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
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
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Postcode
Gemeente
Straat
Nummer
Busnummer

Informatie over de gezondheidstoestand van je kind
Over de omstandigheden die voldoen voor een versnelde aanvraag
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
Heeft het kind kanker of leukemie waarvoor hij/zij regelmatig naar het ziekenhuis moet voor chemo- of
radiotherapie?
Ontvangt het kind palliatieve zorgen?

Over de gezondheidstoestand van je kind en zijn/haar medische behandelingen.
Wij gaan na wat de impact is van de aandoening of handicap van je kind op zijn of haar dagelijkse
activiteiten (school, vrije tijd,…). We kijken ook naar de gevolgen voor het gezin (verplaatsingen voor
medische verzorging, aanpassingen aan de leefomgeving,…).
Welke chronische ziekte, handicap of afwijking heeft je kind?
Sinds wanneer heeft het kind deze ziekte, handicap of afwijking? (MM/JJJJ)
Krijgt je kind thuis een belangrijke behandeling (medicijnen, aerosoles, infuzen, verzorging,...)
gedurende minstens 6 maanden.
Indien ja: Omschrijf hoe vaak de behandeling plaatsvindt
(dagelijks, wekelijks, maandelijks)

Over de activiteiten en deelname van je kind: leren, onderwijs, naar school gaan
Wij gaan na wat de impact van de handicap of aandoening van je kind is op zijn of haar mogelijkheden om
onderwijs te volgen.
Volgt je kind aangepast of bijzonder onderwijs?
Indien ja:

Gelieve de naam van het instituut in te geven
Sinds wanneer volgt je kind aangepast of bijzonder onderwijs? (MM/JJJJ)
Welk type van aangepast of bijzonder onderwijs volgt je kind? (Type 1 tot Type 9 of
andere)
Vertoont je kind gedragsproblemen of heeft je kind moeilijkheden met het maken van
vrienden?
Is je kind door zijn/haar gedrag of door een ziekte gedwongen om aangepast onderwijs te
volgen in een internaat, thuis of ziekenhuis?
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Over de activiteiten en deelname van je kind: communicatie met anderen
Wij gaan na of je kind, omwille van zijn of haar handicap of aandoening, beduidend meer moeilijkheden heeft
om te communiceren dan leeftijdsgenoten.
Heeft je kind ernstige moeilijkheden met zijn/haar moedertaal (verstaan, spreken, lezen of schrijven)?

Vertoont je kind moeilijkheden wat zicht of gehoor betreft?
Over de activiteiten en deelname van je kind: binnenshuis en buitenshuis verplaatsen
Wij gaan na of je kind, omwille van zijn of haar handicap of aandoening, beduidend meer moeilijkheden heeft
om zich te verplaatsen dan leeftijdsgenoten, minder handig is of meer moeilijkheden heeft om deel te nemen
aan activiteiten.
Had je kind op de leeftijd dat hij/zij begon te stappen moeilijkheden om zich te verplaatsen of om een
obstakel te passeren? In het geval je kind nog een baby is, heeft de pediater je geïnformeerd over een
vertraging in de ontwikkeling?
Indien ja: Welke middelen gebruikt het kind om zich te verplaatsen?: 1 kruk/ 1 prothese/ 1 spalk of
orthese/ 2 krukken/ 2 prothesen/ 2 spalken of orthesen/ orthopedische schoenen/ rolstoel /
schelprolstoel
Heeft je kind moeilijkheden met het gebruiken van objecten met zijn/haar handen of is hij/zij onhandig door
zijn/haar beperking?

Heeft je kind moeilijkheden om deel te nemen aan spelletjes of sportieve activiteiten?
Over activiteiten en deelname van je kind: eten, drinken en naar het toilet gaan

Heeft je kind, in vergelijking met een kind van zijn/haar leeftijd, moeilijkheden om zichzelf te wassen en aan
te kleden?
Heeft je kind, in vergelijking met een kind van zijn/haar leeftijd, hulp nodig om te eten en moet hij/zij een
speciaal dieet volgen?
Heeft je kind, in vergelijking met een kind van zijn/haar leeftijd, hulp nodig om naar het toilet te gaan of
vertoont hij/zij tekenen van incontinentie?

Extra Informatie
Over de steun die jij en je familie aan je kind geven.
Omschrijf wat je familie doet om ervoor te zorgen dat je kind ondanks zijn/haar toestand kan deelnemen
aan dagelijkse activiteiten, schoolse activiteiten en hobby's.

Meer over hoe je kind getroffen is door zijn/haar ziekte of beperking
Beschrijf in je eigen woorden op welke manieren je kind getroffen is door zijn/haar ziekte of beperking, als er
dingen zijn die je nog niet hebt vermeld in dit formulier

5

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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