Waar kan je terecht voor RTH
in Oost-Vlaanderen?

RTH Meetjesland

RTH Gent-Deinze *
RTH Groot-Gent *

Je kan terecht bij elke door het VAPH erkende zorgaanbieder in
Oost-Vlaanderen en bij onderstaande regionale aanmeldingspunten RTH:

Deze folder is een initiatief
van het penhoudersoverleg
RTH in Oost-Vlaanderen
en gerealiseerd met de
financiële steun van de
provincie Oost-Vlaanderen.

RTH Aalst-Oudenaarde
info.rth@dedorpel.be
054/32.69.48

RTH Meetjesland
post@de-tandem.be
09/228.99.29

RTH Gent-Deinze
rthgentdeinze@wunian.be
09/236.28.78
0490/64.95.57

RTH Waas en Dender
rthwaasendender@hetbint.be
03/780.54.33

RTH Waas
en Dender

RTH Groot-Gent
info@rthgrootgent.be
09/233.24.96
0490/56.31.70

RTH AalstOudenaarde

Twijfel je of je hiervoor in aanmerking komt, neem gerust contact op.
*In de regio Gent zijn 2 RTHdiensten werkzaam

Rechtstreeks
Toegankelijke
Hulp
in Oost-Vlaanderen

Ben je een meerderjarige persoon met een beperking,
een persoon met vermoeden van een beperking of
ondersteun je een persoon met een beperking?
Wens je ondersteuning?

Dan kan je terecht bij Rechtstreeks
hoeft hiervoor geen
Toegankelijke Hulp (RTH) Jeaanvraag
bij het Vlaams
voor wie?
Meerderjarige personen
met een (vermoeden van)
een beperking: verstandelijk, autismespectrumstoornis, niet-aangeboren
hersenletsel, motorisch,
sensorieel.

Ondersteuners
van personen met
een beperking,
binnen én buiten
de sector VAPH.

Agentschap voor Personen
met een Handicap (VAPH)
in te dienen. De ondersteuning is beperkt. Je betaalt voor
RTH een bijdrage.

de 4 modules van rechtstreeks toegankelijke hulp
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Begeleiding

Dagbesteding

V e rb l i j f

O u tr e a c h

De begeleider kan je onder
steunen bij je woon- en
leefsituatie, afhankelijk
van je vragen.
De begeleider komt naar je
toe of jij gaat naar de dienst
waar de begeleider werkt.
Indien nodig gaan jullie
samen op stap.

Je kan vragen naar een (aan)
gepaste dagbesteding voor
een beperkt aantal halve of
hele dagen per jaar.

Je kan een aantal momenten
per jaar overnachten in een
aangepaste accommodatie
met gepaste ondersteuning.

De deskundigheid die wij
hebben opgebouwd op vlak van
specifieke vragen en noden van
personen met een beperking
geven wij via outreach door
aan een groep van minimaal 3
ondersteuners. Zo kunnen zij
hun ondersteuning en aanbod
afstemmen op personen met
een beperking .

D.O.P.

Je kan deze 3 modules van RTH combineren.

