Maak je je zorgen over
thuiszorg?

Toch nog vragen? Vraag advies aan de erkende
overlegorganisatoren of aan je plaatselijke
SEL-coördinator. De contactgegevens vind je
terug op de website van SEL Amberes.

SEL Amberes
Sint-Jacobsmarkt 42
2000 Antwerpen
info@selamberes.be
0476 55 79 05
Surf naar de website www.selamberes.be
voor meer informatie en alle contactgegevens!
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Samenwerking en afstemming is nodig om
goede thuiszorg te garanderen.

Wil je eens een goed
gesprek met duidelijke
afspraken?

WIE WIL IETS IN DE PAP
TE BROKKEN HEBBEN?

VRAAG DAN EEN
THUISZORGOVERLEG
AAN!

Jij bent cliënt …

Jij bent zorgverlener …

… en zou bijvoorbeeld heel graag terug wat orde op
zaken stellen of wat meer overzicht krijgen op
de zorg bij je thuis.

… en zou bijvoorbeeld heel graag wat afspraken
maken met de andere bij je cliënt betrokken
zorgverleners.

Vraag dan een thuiszorgoverleg aan bij je
mutualiteit of het OCMW! Dit wordt helemaal
gratis voor jou geregeld! Samen rond de tafel gaan
zitten. Praten met en luisteren naar mekaar. Dat
helpt!

Vraag dan een thuiszorgoverleg aan bij de dienst
maatschappelijk werk van de mutualiteit of het
OCMW! Dit wordt dan volledig voor jou gepland,
door een derde onafhankelijke partij.

Wie kan een thuisoverleg aanvragen?
Jij natuurlijk! Want het gaat immers over jou. Maar
ook de zorgverlener die met jou begaan is kan,
als jij akkoord gaat, een overleg aanvragen: je
huisarts, de poetsvrouw, de verpleegkundige….
Hoe vraag je zo’n overleg aan?
Bel even met de coördinator van SEL Amberes,
met de sociale dienst van je mutualiteit of met het
OCMW. Namen en telefoonnummers vind je terug
op onze website www.selamberes.be.
Hoe wordt alles verder geregeld?
Er wordt met jou gezocht naar een geschikte
datum. Ook wordt er afgesproken wie allemaal
wordt uitgenodigd. 1 persoon zal het gesprek in
goede banen leiden zodat iedereen zijn zegje kan
doen. Er worden duidelijke afspraken gemaakt
over wie wat zal doen en wanneer. Alles wordt
opgeschreven in een verslag.

Wie kan een thuiszorgoverleg aanvragen?
Elke zorgverlener in een thuiszorgsituatie, alsook
de cliënt. Dit steeds met toestemming van de cliënt
en/of diens mantelzorger.
Hoe vraag je zo’n overleg aan?
Elke mutualiteit heeft een eigen organisator.
Dit geldt ook zo voor sommige OCMW’s. Deze
contactgegevens vind je terug op onze website
www.selamberes.be, maar u kan ook steeds om
meer info vragen bij de betrokken mutualiteit of
OCMW.
Hoe wordt alles verder geregeld?
De organisator tracht met de andere betrokken
zorgverleners en de cliënt, een datum voor
overleg te prikken. Tijdens het overleg komt
iedereen aan het woord, worden er taakafspraken
gemaakt en ontvangt men een verslag achteraf.
Nadien zal SEL Amberes zorgen voor een
aanwezigheidsvergoeding.

