Zorgpunt: Ervaren gidsen helpen je op weg!
Samen op pad…

Hoe werkt Zorgpunt?

Ben je een persoon met een handicap? Wil je weten hoe
je een persoonsvolgend budget kunt aanvragen of ben
je op zoek naar de juiste zorg? Samen met jou en met de
mensen uit je eigen omgeving zoekt Zorgpunt uit wat je
nodig hebt. Samen vinden we een antwoord.

Je kunt bij ons op gesprek komen of wij komen bij jou
aan huis. Tijdens een kennismakingsgesprek geven we
informatie en bekijken we wat Zorgpunt voor jou kan
doen. Soms volstaan één of twee gesprekken om je op
weg te helpen, soms is er een langer ‘traject’ nodig. Als
je kiest voor trajectbegeleiding door Zorgpunt maken
we een plan waarin duidelijk wordt omschreven in welke
stappen we je begeleiden.

Sterke antwoorden starten bij tRede
We zoeken welke oplossingen er op korte en lange
termijn mogelijk zijn en wijzen je de weg doorheen
de verschillende stappen. Dankzij onze ervaring en
contacten in Vlaams-Brabant gaan we doelgericht op
zoek naar de voorziening die je zorgvraag het best
beantwoordt. We helpen je om met hen in contact te
komen en bemiddelen voor je zorg als dat nodig is.
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Hoe bereik je Zorgpunt?
Per telefoon:
Alle werkdagen tussen 9u en 13u.

Zorgpunt

Je kompas in je
zoektocht naar
aangepaste zorg

Per mail:
zorgpunt@trede.be
Op dinsdagvoormiddag kan je ons vinden in Terbank,
Tervuursesteenweg 295, 3001 Heverlee.

Wat kost Zorgpunt?
Alle aangeboden hulp vanuit Zorgpunt kan worden
vergoed met RTH-punten (Rechtstreeks Toegankelijke
Hulp) of met je Persoonsvolgend budget (PVB).
Onze expertise delen we graag met medewerkers uit het
brede regionale zorglandschap. Vraag zeker naar ons
outreach-aanbod!

tRede bundelt de ervaring van veertien gespecialiseerde
zorgaanbieders uit de streek. We bieden kwaliteitsvolle
ondersteuning aan jongeren en volwassenen met een
sociale, mentale, psychische, visuele en/of meervoudige
lichamelijke handicap.
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