
Wat?
Een begeleider geeft je advies, informatie en ondersteuning.

• Voor kinderen, jongeren, familiale en professionele context:
 Heb je vragen over de handicap of vermoeden van een handicap van je kind? Heb je  
 opvoedingsvragen? Heb je administratieve vragen (verhoogde kinderbijslag,   
 schooltoelage, vragen over niet-rechtstreeks toegankelijke hulp…), ...?

• Voor volwassenen:
 Heb je een vraag over je administratie, sociale voordelen,  je persoonsvolgend   
 budget, de aanvraagprocedure, rechtstreeks toegankelijke hulp, …  ? 

Onze begeleiders aan het loket geven je uitleg over een handicap, bieden je hulp bij 
administratieve zaken, helpen je zoeken naar de gepaste hulp en geven, indien van 
toepassing, beperkte opvoedingsondersteuning.  

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor 
wie af en toe hulp nodig heeft. Hiervoor hoef je geen aanvraag in te dienen bij het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap  (VAPH) of de intersectorale toegangspoort.

Wie?
Ons loket is er voor iedereen. Heb je verder nood aan beperkte handicapspecifieke 
ondersteuning, dan kan je gebruik maken van Rechtstreeks Toegankelijke hulp, als je voldoet 
aan deze vijf voorwaarden:
1. Je hebt een (vermoeden van) handicap
2. Je bent jonger dan 65 jaar. Werd je voor je 65 door het VAPH erkend als persoon met  
 een beperking, dan speelt je leeftijd geen rol.
3. Je woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
4. Je hebt nog geen budget van het VAPH ( Persoonlijke-assistentiebudget of   
 Persoonsgebonden Budget).
5. Je krijgt nog geen NRTH ondersteuning  bij een Vergunde Zorg Aanbieder (VZA)   of   
 Multifunctionele Centrum  (MFC).
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Wanneer?
Het info en adviesloket is op volgende momenten open:
• Dinsdag:  13u30-18u30  (voor volwassenen)
• Woensdag:  10u-12u   (kinderen, jongeren, familiale en professionele context)
• Donderdag:  9u-12u   (voor volwassenen)
• Vrijdag:  10u-12u   (kinderen, jongeren, familiale en professionele context)

Waar?
Mandeldreef 1, 8800 Roeselare

Hoe?
Op afspraak:
Je kunt een afspraak maken op www.sintidesbald.org 
of telefonisch op het nummer 051/ 24 26 94

Jouw bijdrage:
• Eerste informatie en adviesgesprek: gratis
• Eén begeleidingsgesprek: 5 euro (cash te betalen) 
• Meerdere gesprekken (ondersteuningsvraag):  5,23 euro (per sessie, via facturatie - 

deze prijs wordt jaarlijks geïndexeerd) 

Meer info over RTH, de bijdrage en de RTH-punten, kan je vinden op www.vaph.be


