Procedure Zorgondersteuning Hoboken –
chronische zorgnood
1. Wie komt in aanmerking?
Een aanvraag voor zorgondersteuning kan ingediend worden voor kinderen die voldoen aan
onderstaande selectiecriteria:
1. Gekend of te diagnosticeren ontwikkelingsprobleem dat het leren hindert (motorische
problemen, leerstoornissen, gedragsproblemen,…).
2. Zorgnood (kinesitherapie, logopedie, thuisbegeleiding bij gedragsproblemen, diagnostiek)
wordt nog niet of onvoldoende ingelost via reguliere zorgsystemen.
3. Eén- of meermaals verhoogd loodgehalte vastgesteld tijdens het laatste of een voorgaand
bevolkingsonderzoek in Hoboken >10 µg/dl1.
4. Het kind woont of woonde in de wijk Moretusburg-Hertogvelden, woonzone 1, 2 of 3 en
heeft een leeftijd tussen 1 en 12 jaar (nota: alle kinderen die op naam een oproepingsbrief
kregen voor het bevolkingsonderzoek wonen of woonden in één van de drie woonzones).

1

Dit criterium wordt gehanteerd 1. om de procedure duidelijk en eenvoudig te maken, 2. op basis van cijfers
uit opzoekwerk van Isa Smolders en PIH waarbij een groter percentage ontwikkelingsproblemen gezien wordt
bij kinderen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek te Hoboken vanaf eenmaal >10 µg/dl.

De vier criteria moeten tegelijk voorkomen.
2. Wie kan aanvragen voor zorgondersteuning indienen?
Alle medische hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg voor een kind kunnen een aanvraag
indienen (huisarts, pediater, neus-keel-oorarts, verpleegkundige, kinesist, psycholoog, logopedist,…).
De aanvraag dient steeds te gebeuren door een andere persoon dan degene die de diagnostiek of
therapie uitvoert.
Ook de wijkmedewerker kan de aanvraag initiëren door contact op te nemen met het gezin. Bij
toestemming van het gezin kan de wijkmedewerker de contacten leggen met de huisarts, Kind en
Gezin of het CLB.
3. Hoe wordt een aanvraag voor zorgondersteuning ingediend?
• Doorloop de selectiecriteria (zie boven).
• Vul het aanvraagformulier zorgondersteuning in.
• Bezorg het ingevulde aanvraagformulier aan Dr. Vera Nelen via email
(ZorgondersteuningHoboken@ProvincieAntwerpen.be)
4. Een Experten comité behandelt aanvragen
Een ad hoc medische expertengroep onder leiding van Dr. Vera Nelen van het PIH behandelt de
aanvragen en beslist in eer en geweten:
1) of er ondersteuning kan gegeven worden aan het kind op basis van het beschikbare
budget, rekening houdend met de andere aanvragen en de urgentie van de aanvragen;
2) welk maximum budget kan toegekend worden aan het kind voor de gepaste
ondersteuning.
Voor het behandelen van de aanvragen komt het Expertencomité tweemaal per jaar samen (eenmaal
bij de start van de lente en eenmaal bij de start van de herfst). Aan de hand van het aantal aanvragen
dat binnenkomt op het PIH kan beslist worden of het Experten comité frequenter dient samen te
komen.

Procedure Zorgondersteuning Hoboken
- acute zorgnood
Wanneer er een erg hoge loodwaarde wordt vastgesteld bij een kind tijdens het
bevolkingsonderzoek, dan is er soms acute zorg nodig (bv. chelatiebehandeling, nieuwe bloedafname
om de evolutie van het loodgehalte te evalueren). Contacteer de wijkwerker Liesbet De Groot
(0489/95.16.09) of Dr. Vera Nelen (03/259.12.90 of
ZorgondersteuningHoboken@ProvincieAntwerpen.be) over de mogelijkheden.

Aanvraagformulier Zorgondersteuning
Hoboken
1. Contactgegevens aanvrager (huisarts, clb-arts, logopedist, …):
Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………….
Functie: ……………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………..
Emailadres:………………………………………………………………………………………………………..
2. Contactgegevens van het gezin en het kind:
Gegevens van het kind
Naam en voornaam: ………………………………………………….………………………………………………
Straat:………………………………………………………………………………… Huisnummer:………….
Postcode:…………………………………… Gemeente:………………………………………………………..
Geslacht: jongen / meisje

Geboortedatum van het kind: ……/………/…………….

Naam van de school van het kind: ……………………………………………………………………….
Leerjaar: …………………………………………………………………………………………
Gegevens van de ouders:
Naam, voornaam en rijksregisternummer van de ouders:
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………….
Emailadres:……………………………………………………………………………………………………………
Rekeningnummer:…………………………………………………..op naam van:……………………….

o
o

Ik geef toestemming dat deze aanvraag ingediend wordt bij het Expertencomité
Zorgondersteuning Hoboken.
Ik geef toestemming dat de aanvraag wordt doorgegeven aan de wijkmedewerker
Hoboken van het Logo die contact met me kan opnemen indien er meer informatie
nodig is met betrekking tot deze aanvraag.

Datum: _ _/ __/____

Handtekening ouders: ………………………………….

3. Medische gegevens
Loodgehalte > 10 µg/dl?

Ja

Neen

Gelieve meer informatie te geven over de ontwikkelingsproblematiek:
O Geen diagnose gekend, vermoeden ontwikkelingsproblematiek omwille van
 Taalachterstand:……………………………………………………………………………..
 Motorische problemen:…………………………………………………………………..
 Visuospatiale problemen: ……………………………………………………………….
 Gedragsproblemen:………………………………………………………………………….
 Schoolachterstand:…………………………………………………………………………..
 Andere: ……………………………………………………………………………………………
O Diagnose gekend, namelijk: ….…………………………………………………………………………………
O Anders:……………………………………………………………………………………………………………………
Welke zorg kreeg dit kind tot nu toe en/of krijgt dit kind momenteel:
O Begeleiding op school via ondersteuningsnetwerken (GON, NOA, ONAplus,…)
O Het kind volgt buitengewoon onderwijs
O Kinesitherapie
O Psychomotore therapie
O Logopedie
O Gezinsbegeleiding
O Psychotherapie
O Speltherapie
O Andere: ……………………………………………………………………………………………………………………
Welke zorg zou het kind nog nodig kunnen hebben, waarvoor financiële ondersteuning
aangevraagd wordt via dit formulier?
O Diagnostische oppuntstelling van een ontwikkelings- of gedragsprobleem
O Kinesitherapie
O Psychomotore therapie
O Logopedie
O Gezinsbegeleiding
O Psychotherapie
O Speltherapie
O Andere: …………………………………………………………………………………………………….
Indien mogelijk, beargumenteer waarom u voor deze zorg(en) zou opteren en beschrijf de
onderdelen van de zorg meer in detail (bv. 50 sessies kinesitherapie of logopedie,
logopedisch bilan, kinderpsychiatrische diagnose van ADHD).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Handtekening aanvrager: …………………………………….. Datum aanvraag:…………………………………..

