
 
 

Nood aan Nood aan   
Een beetje Een beetje   

extra hulp? extra hulp?   

 

  

 

 

 

 
 
 
 

RTH … voor iedereen  
met een  

bijzondere hulpvraag!  
 

Meer informatie?  
 

Aanmelden?  
 

 Coördinatiepunt: Widar  
 
 
  014/63.92.71 
 
  @    zorgloket@widar.be 
         Www.widar.be 
 
         Lipseinde 43  
        2330 Merksplas 

  
 
       Erkend door 

RRechtstreeks echtstreeks   
ttoegankelijke oegankelijke   
hhulp ulp   
Voor volwassenen en kinderen met een beperkingVoor volwassenen en kinderen met een beperking  
  

in Widar in Widar   

  

Voor wieVoor wie  
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp?Rechtstreeks Toegankelijke Hulp?  

 
 

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is er voor 
mensen die nood hebben aan beperkte,       
handicapspecifieke ondersteuning.  
 
Dit voor personen met een (vermoeden van) 
beperking.  
 
Er zijn wel enkele voorwaarden. 
 
Voorwaarden: 
 

 Je bent jonger dan 65 jaar. 
 

 Je verblijft in België. 
 

 Je hoeft nog geen erkenning van het 
VAPH te hebben, maar er moet wel     
minstens een vermoeden van een        
handicap zijn. 

 

 Je krijgt nog geen ondersteuning van een 
VAPH-dienst of VAPH-voorziening. 

 

 Je hebt nog  
 * geen Persoonlijk Assistentie-Budget 
     (PAB). 
 * of Persoons-Gebonden Budget 
    (PGB). 
  



 
 

 
 

Ons aanbod Ons aanbod   
  

  

1. Begeleiding 
 

Heb je een vraag over je huishouden, admi-
nistratie, werksituatie, …?  
Widar helpt je graag verder tijdens individuele 
gesprekken van een tot twee uur. 
Bij kinderen kan de begeleiding bestaan uit het 
leren omgaan met de handicap en het krijgen 
van hulp om de handicap te aanvaarden. De 
ouders krijgen opvoedingsondersteuning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dagopvang 
 

Bij dagopvang zorgt Widar voor een zinvolle 
dagbesteding, bv. samen koken, werken op 
boerderij, tuin, bakkerij, weverij, een zomer-
kamp, … 
Dagopvang is er op week- én weekenddagen. 
Als je dat wilt, kun je ook een halve dag gaan. 
 

3. Verblijf 
 

Lukt het tijdelijk niet om alleen thuis te blijven? 
Dan kun je terecht bij Widar. 
Wij bieden jou ’s avonds, ’s nachts en              
’s ochtends ondersteuning. 
Nachtopvang is er tijdens de week en in het 
weekend. 
24 uur opvang is mogelijk door het combineren 
van punt 2 + 3.  

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is be-
perkte, handicapspecifieke ondersteuning 
waarvoor je geen goedkeuring van het 
VAPH nodig hebt. Je hoeft hiervoor dus 
geen aanvraag bij het VAPH in te dienen. 
 
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp in 
WIDAR bestaat in twee vormen: dagop-
vang en verblijf. Je kan kiezen voor één 
van deze vormen of voor een combinatie. 
Hieronder leggen we de twee vormen uit. 
 
Dagopvang 
 
Wat? 
Bij dagopvang zorgt een VAPH-
voorziening voor een zinvolle dagbeste-
ding. 
Bijvoorbeeld: koken, creatieve activiteiten, 
zelfredzaam leren zijn of sociale vaardig-
heidstraining. 
 
Praktisch? 
Je kan van de dagopvang gebruikmaken 
tijdens de week en in het weekend. Je 
kan ook halve dagen komen. Je kan per 
jaar maximaal 24 volle dagen of 48 halve 
dagen naar een voorziening gaan. 
 
Kostprijs? 
Een hele dag kost in 2013 maximaal 9,50 
euro. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Jouw bijdrage en puntenJouw bijdrage en punten  
 
 

Jouw bijdrage 
 

Maak je gebruik van RTH?  
Dan is een stukje van de kosten voor jou. 
 

Ondersteuning jouw bijdrage 
Begeleiding (per sessie)  Max. 5 euro 
Dagopvang (per dag)  Max. 9,60 euro 
Verblijf (per nacht)   Max. 24,14 euro 
 
 

Jouw RTH-punten 
 

Het VAPH neemt het andere deel van je kosten 
voor zijn rekening. 
 

Hoe werkt het? Jij krijgt per kalenderjaar 
maximaal acht punten.  
Per gebruikte RTH-ondersteuning ’betaal’ je 
met een deeltje van je punten. 
 
 

Een overzicht 
  

De punten zijn niet eenvoudig te berekenen. 
Om je een idee te geven, hier alvast een over-
zicht:  de acht punten staan voor bv.: 
 51 ambulante begeleidingen 
 of 36 mobiele begeleidingen 
 of 91 dagen dagopvang 
 of 61 nachten verblijf 
 

Uiteraard mag je jouw RTH ook combineren. 
Bv. 36 dagen en nachten opvang.  
Of een andere keuze die jij maakt. 

 
 
 
Moet je even weg, heb je nood aan een  
adempauze of zoek je tijdelijke hulp bij de   
verzorging omwille van een beperking?  
  
WIDAR bied je een tijdelijk verblijf met warme 
en vakkundige ondersteuning in een groene 
en stille omgeving.     
  

  

Wat is Wat is   
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp? Rechtstreeks Toegankelijke Hulp?   

 

Ben je een persoon met een hulpvraag?  
Of familie ervan? Dan sta je voor heel wat   
uitdagingen en heb je vaak vele zorgen rond 
jouw beperking.  
 

Hierdoor heb je af en toe nood aan extra on-
dersteuning.  
 

RTH is beperkte handicapspecifieke onder-
steuning voor wie af en toe hulp nodig heeft. 
Hiervoor hoef je géén aanvraag in te dienen bij 
het VAPH. 
 

RTH bestaat in drie vormen. 
 

1. Begeleiding 

2. Dagopvang 

3. Verblijf 

 
 
 
 

 


