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1 TEGEMOETKOMING MINDERVALIDEN VAN HET 
MINISTERIE VAN SOCIALE VOORZORG 

 De inkomensvervangende tegemoetkoming 

 Wat en voor wie ? 
De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan personen 

met een handicap van wie is vastgesteld dat zijn verdienvermogen 

verminderd is tot een derde of minder van wat een gezond persoon op de 

algemene arbeidsmarkt kan verdienen. 

De persoon met een handicap moet minimum 21 jaar, maximum 65 jaar 

zijn en gedomicilieerd zijn in België. De aanvraag moet gebeurd zijn ten 

laatste vóór de dag van de 65e verjaardag. 

 Bedrag ? 
Het bedrag varieert naargelang de gezinssituatie (alleenstaande, 

samenwonende, gerechtigde met personen ten laste). Voor de bepaling van 

de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met het belastbaar inkomen 

van het gezin van het tweede jaar voorafgaand aan de aanvraag. 
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Bedragen van de tegemoetkomingen op  16/09/2017 ZONDER 
AFTREK VAN INKOMSTEN 

Categorieën Jaarbedrag Maandbedrag 

U behoort tot de categorie C 

U vormt een huishouden (u leeft 
samen met een persoon die geen 
bloed- of aanverwant is in de 1ste, 2de 
of 3de  graad, of u hebt minstens één 
kind ten laste) 

  

14 287,86 EUR  1190,66 EUR 

U behoort tot de categorie B 

U woont alleen, of u behoort niet tot 
categorie C en u bent gedurende 
minstens 3 maanden dag en nacht 
opgenomen  in een instelling  

10 715,90 EUR 892,99 EUR 

U behoort tot de categorie A 

U behoort noch tot de categorie C, 
noch tot de categorie B 

7 143,93 EUR 595,33 EUR 

 De integratietegemoetkoming 

 Wat en voor wie ? 
 

De integratietegemoetkoming wordt toegekend bij verminderde 
zelfredzaamheid. 
De zelfredzaamheid wordt geëvalueerd aan de hand van zes criteria, 
namelijk: de verplaatsingsmogelijkheden; de mogelijkheid om voedsel te 
nuttigen of te bereiden; de mogelijkheid om in te staan voor de persoonlijke 
hygiëne en om zich te kleden; de mogelijkheid om de woning te onderhouden 
en om huishoudelijk werk te verrichten; de mogelijkheid om te leven zonder 
toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar te kunnen vermijden; de 
mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact.  
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De graad van zelfredzaamheid wordt voor elk van deze zes criteria 
uitgedrukt in punten. De toegekende punten worden samengeteld. 
Naargelang het totaal behoort de persoon met een handicap tot één van de 
vijf categorieën. Met elke categorie stemt een basisbedrag van de 
tegemoetkoming overeen. 

Er zijn vijf categorieën van afhankelijkheid : 

 Categorie 1: 7 tot 8 punten 

 Categorie 2: 9 tot 11 punten 

 Categorie 3: 12 tot 14 punten 

 Categorie 4: 15 tot 16 punten 

 Categorie 5: 17 tot 18 punten 

 

De graad van afhankelijkheid wordt vastgesteld op grond van een medisch 

onderzoek uitgevoerd door ofwel: 

 een geneesheer van de Medische Dienst van de FOD Sociale Zekerheid 

 een geneesheer van het R.I.Z.I.V., 

  een geneesheer of multidisciplinair team aangewezen door de 

minister. 

 

De persoon met een handicap moet minimum 21 jaar zijn en maximum 65 

jaar en moet gedomicilieerd zijn in België.  De aanvraag moet gebeurd zijn 

ten laatste vóór de dag van de 65e verjaardag. 

 

 Bedrag  
Het bedrag wordt vastgesteld op basis van de graad van zelfredzaamheid, 
de bestaansmiddelen en eventuele eigendommen. 
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Het jaarlijks inkomen van betrokkene en zijn partner, mag een bepaalde 
inkomensgrens niet overschrijden. Er wordt rekening gehouden met alle 
inkomsten , roerende en onroerende goederen en afstand van onroerende 
goederen. 
Er is wel een bepaald gedeelte van de bestaansmiddelen dat vrijgesteld is. 
 

Bedragen van de tegemoetkomingen op 1/09/2017 ZONDER 
AFTREK VAN INKOMSTEN  

Categorieën Jaarbedrag  Maandbedrag 

Categorie 1 1 195,16 EUR 99,60 EUR 

Categorie 2 4 072,64 EUR 339,39 EUR 

Categorie 3 6 507,58 EUR 542,30 EUR 

Categorie 4 9 480,72 EUR 790,06 EUR 

Categorie 5 10 755,28 EUR 896,27 EUR 

 

Wordt de betrokkene opgenomen in een instelling, geheel of gedeeltelijk ten 

laste van de overheid, dan wordt de integratietegemoetkoming voor 1/3 

opgeschort. 

 Aanvraag en betalingen van deze tegemoetkoming 
 

Beide tegemoetkomingen zijn cumuleerbaar en worden afzonderlijk 

geëvalueerd.  Het is best denkbaar dat een persoon, wiens mogelijkheden 

om een inkomen te verwerven niet of slechts beperkt aangetast zijn, toch 

grote moeilijkheden ondervindt op het vlak van zelfredzaamheid en 

omgekeerd. De tegemoetkomingen worden maandelijks uitbetaald door de 

FOD Sociale Zekerheid en zijn belastingvrij. 
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De tegemoetkomingen worden aangevraagd op de  

 Gemeente Wevelgem Burgerzaken/sociale zaken 
 Vanackerestraat 12 

 8560 Wevelgem 
  056 43 34 00 
  056 43 34 78 

openingsuren: elke werkdag van 9u00 tot 12u00 
 op maandag ook van 16u00 tot 18u30 op afspraak 
 op woensdag van 13u30 tot 18u30 
 

 DIENST THUISZORG VAN HET OCMW 

Deken Jonckheerestraat 9 

8560 Wevelgem 

 056 43 55 00 

www.ocmwwevelgem.be 

Zitdagen: elke werkdag van 09u00 tot 11u45 

Telefonisch bereikbaar:  elke werkdag van 08u00 tot 12u00 

 13u00 tot 17u00 

Ook huisbezoeken mogelijk 

 Herzieningen van deze tegemoetkomingen 
Er wordt overgegaan tot een ambtshalve herziening wanneer een wijziging 
in de toestand van de gerechtigde wordt vastgesteld die de afschaffing, de 
vermindering of de niet-betaling, maar ook de verhoging van de 
tegemoetkoming tot gevolg kan hebben. 

De gerechtigde kan ook zelf een herziening vragen van zijn dossier wanneer 
er zich wijzigingen zouden voordoen in zijn financiële, medische of sociale 
situatie. Voor de herziening kan u terecht bij de gemeente of het OCMW 
dienst thuiszorg. 

De gerechtigde is ook verplicht binnen de drie maanden de FOD Sociale 
Zekerheid te verwittigen indien er zich wijzigingen voordoen in zijn 
financiële of sociale situatie. Ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen 
worden teruggevorderd.
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2 GEMEENTELIJKE TUSSENKOMSTEN AAN PERSONEN 
MET EEN HANDICAP 

 Sociaal pedagogische tegemoetkoming 

 Wat en voor wie ? 

De gemeente Wevelgem verleent jaarlijks een toelage aan gezinnen waarvan 

de moeder en/of vader of een ander lid de verzorging en opvoeding op zich 

nemen van een kind met een handicap. 

Voorwaarden:  

 de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben  

 op 1 januari van het dienstjaar in de gemeente wonen, 

 op 1 januari van het dienstjaar getroffen zijn door een ongeschiktheid 
van minstens 66%.  en min. 4 pnt scoren in de 1ste pijler van de 
evaluatie van de kinderbijslag 

 gerechtigd zijn op de verhoogde kinderbijslag op 1 januari van het 
betrokken dienstjaar. 

 Hoeveel ? 

Bedrag per jaar :  

1. € 300/kind dat op 1 januari van het dienstjaar de leeftijd van 3 jaar 

nog niet bereikt heeft en getroffen is door een ongeschiktheid van 

minstens 66 % en bijgevolg min. 4 punten scoort in de evaluatie van de 

kinderbijslag. 

2. € 200/kind dat getroffen is door een ongeschiktheid van 80 % 

en bijgevolg 6 punten scoort in de eerste pijler van de evaluatie van de 

kinderbijslag of 7 tot 9 punten scoort in de vorige reglementering (KB 

van 3 mei 1991) 
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3. € 150/kind dat getroffen is door een ongeschiktheid van 66 % 

en bijgevolg 4 punten scoort in de eerste pijler van de evaluatie van de 

kinderbijslag of 0 tot 6 punten scoort in de vorige reglementering (KB 

van 3 mei 1991) 

 Toelage thuisverzorging voor personen met een handicap 

 Wat en voor wie ? 
De gemeente Wevelgem verleent een toelage aan de zorgbehoevende 
persoon die thuis verzorgd wordt en zich moeilijk kan behelpen en 
daardoor problemen ondervindt om zich in het sociaal leven in te 
schakelen. 

Voorwaarden:  

 de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben op 1 januari van het 
dienstjaar, 

 op 1 januari van het dienstjaar in de gemeente wonen en vanaf 1 
januari van het dienstjaar bestendig thuis verzorgd worden, 

 genieten van een integratietegemoetkoming cat.3, 4 of 5, eventueel 
een tegemoetkoming hulp aan bejaarden cat.3, 4 of 5 of een 
tegemoetkoming voor hulp van derden cat. 2 of 3, toegekend door 
de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. 

 Hoeveel ? 
Bedrag per jaar :  

 € 300 indien u hulp aan bejaarden cat. V of integratie-

tegemoetkoming cat. V geniet, 

 € 250 indien u integratietegemoetkoming cat. IV of hulp aan 

bejaarden cat. IV geniet, 

 € 200 indien u hulp van derden cat. III geniet, 

 € 150 indien u integratietegemoetkoming cat III of hulpaan 

bejaarden cat. III geniet, 

 € 100 indien u hulp van derden cat. II geniet. 
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 Aanvraag en betalingen van deze tegemoetkomingen: 
 Gemeente Wevelgem Burgerzaken/sociale zaken 
 Vanackerestraat 12 

 8560 Wevelgem 
  056 43 34 00 

  056 43 34 78 

 

 openingsuren: elke werkdag van 9u00 tot 12u00 
 op maandag ook van 16u00 tot 18u30 op afspraak 
 op woensdag van 13u30 tot 18u30 
 

 Zitdagen gemeentehuis Gullegem:  
Peperstraat 10, woensdag 9-12u 
 

 Zitdagen gemeentehuis Moorsele:  
St-Maartensplein 12, vrijdag 9-12u 

 

Bij de aanvraag moet men het attest van de FOD Sociale Zekerheid zoals 

hierboven beschreven kunnen voorleggen. 
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3 DE ZORGVERZEKERING 
 

 Wie komt in aanmerking voor vergoedingen van de 
zorgverzekering? 

Langdurig zwaar zorgbehoevenden, ongeacht de leeftijd, die in de 
thuissituatie verzorgd worden, of verblijven in een woonzorgcentrum, een 
RVT of een psychiatrisch verzorgingstehuis. 

 Wanneer hebt u recht op de zorgverzekering? 
U moet in het kader van een reglementering erkend zijn als zwaar zorg-
behoevend. In dit geval bezorgt u het attest aan uw zorgkas. 

Welk attest? 
 min. score B op de KATZ-schaal voor verpleegkundige zorgen OF 

 min. score 35 op de BEL-profielschaal van de gezinszorg OF 

 min. score 15 bij de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden/ 

integratietegemoetkoming OF 

 bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 66% handicap OF 

 bewijs van opname in een woonzorgcentrum OF  

 bewijs van opname in een psychiatrisch verzorgingstehuis OF 

 min. score C op evaluatieschaal tot staving aanvraag tot 

tegemoetkoming in een dagverzorgingscentrum/centrum voor 

kortverblijf 

Indien u niet beschikt over een attest, moet er een nieuwe indicatiestelling 
gebeuren die wordt gemeten via de BEL-schaal.  

U kunt daarvoor terecht bij de zorgkas waar u bent aangesloten:  

 de zorgkas van uw mutualiteit : CAW 

 de Vlaamse zorgkas : het OCMW van uw gemeente 

 Erkende diensten voor gezinshulp 
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 Hoeveel bedraagt de tussenkomst? 
Thuiszorg:  

Sinds 1 maart 2009 is dit € 130 per maand. 

De terugbetaling van de kosten is voorzien vanaf de 4de maand, volgend op 
het indienen van de aanvraag. 

Woonzorgcentrum, rust – verzorgingstehuis en psychiatrisch 
verzorgingstehuis:  

Sinds 1 maart 2009 is dit € 130 per maand. 

De bedragen zijn belastingvrij en worden uitbetaald door het zorgfonds. 
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4 VAPH: VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET 
EEN HANDICAP 

 

 Wat? 
Het VAPH kan onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming verlenen 
in de (meer)kosten van hulpmiddelen en aanpassingen.  De bedoeling is 
de beperkingen van een persoon  met een handicap te verminderen of op te 
heffen. 

 

Daarnaast kan het VAPH een Persoonlijk-AssistentieBudget (sinds 
1/04/2016 enkel nog minderjarigen) toekennen. Dit is een budget dat op 
maat toegekend wordt aan personen met een handicap (of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger) op basis van zijn zorgbehoefte.  Met dit budget moet de 
persoon met een handicap zélf zijn assistentie organiseren en financieren.  Zo 
kan de persoon met een handicap iemand aanwerven om zich te laten 
assisteren bij huishoudelijke activiteiten, lichamelijke activiteiten, 
administratie, pedagogische begeleiding,... 

Het PAB kan NIET gebruikt worden voor: 

 individuele materiële bijstand (hulpmiddelen, doventolken,...); 

 medische en paramedische behandelingen, onderzoeken of therapieën 

die door het Rijkinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

worden terugbetaald; 

 pedagogische en didactische studiebegeleiding die overlapt met wat 

het gewoon onderwijs, het buitengewoon of het geïntegreerd 

onderwijs aanbiedt; 

 ondersteuning bij tewerkstelling die overlapt met wat de 

arbeidstrajectbegeleiding, de CAO 26 of de Vlaamse 

inschakelingspremie aanbiedt; 

Het PAB kan ook niet gecombineerd worden met andere VAPH-
zorgvormen. bv. internaat, observatie- en behandelingscentrum,... 
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 Voor wie? 

De aanvraag moet gebeuren voor de dag van de 65ste verjaardag (personen 
die voor hun 65ste zijn ingeschreven, kunnen achteraf een beroep blijven 
doen op het VAPH). 

Het gaat hier om mensen met een blijvende handicap : lichamelijk, 
zintuiglijk, mentaal en/of psychisch.  Als gevolg van deze handicap moet er 
een ernstige beperking ondervonden worden. 

Betrokkene moet effectief in België verblijven. 

 

 Aanvraag 

Voor de aanvraag kunt u terecht bij een multidisciplinair Team van de 
Centra voor Leerlingenbegeleiding, Centra voor Maatschappelijk Werk 
van uw ziekenfonds, Centra voor Algemeen Welzijnswerk, diensten voor 
geestelijke gezondheidszorg, consultatiebureaus, sociale diensten van 
ziekenhuizen. 
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5 VERHOOGDE KINDERBIJSLAG 

Personen met een beperking kunnen via de kinderbijslagregelingen worden 
geholpen door: 

 een bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een handicap 

 een sociale toeslag voor kinderen van personen met een handicap. 

 De bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een handicap 

 Voor wie? 

Kinderen van 0 tot 21 jaar met een aandoening of met een beperking, die 
geen beroep uitoefenen waardoor zij onder het stelsel van de sociale 
zekerheid vallen. 

Een arts van de FOD Sociale Zekerheid bepaalt of je kind recht heeft op een 
toeslag. 

Er wordt rekening gehouden met deze 3 pijlers: 

 De lichamelijke en geestelijke gevolgen van de aandoening 
 De gevolgen voor de deelname aan het dagelijkse leven (mobiliteit, 
leervermogen, lichaamsverzorging, …) 
 De gevolgen voor het gezin (medische behandeling, verplaatsingen, 
aanpassing van de leefomgeving, …) 

Aan elk van deze pijlers worden punten toegekend. Je kind krijgt een 
toeslag als: 

 Het minstens 4 punten behaalt in de eerste pijler. 
 Of minstens 6 punten krijgt in de drie pijlers samen. 

Deze toeslag komt bovenop: 

 De gewone kinderbijslag 
 De leeftijdsbijslag 
 De sociale toeslag die je krijgt als langdurig werkloze, zieke of 

invalide of gepensioneerde 
 Éénoudertoeslag 
 De verhoogde wezenbijslag 
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Je kind wordt 21 jaar 
Als je kind nog verder studeert, een leercontract heeft of werkzoekende is, 
wordt de gewone kinderbijslag betaald. 

Er is geen recht meer op de toeslag op de kinderbijslag. 

Zodra je kind 20 jaar is kan je een tegemoetkoming aanvragen bij de FOD 
Sociale Zekerheid via de gemeente of online via de applicatie MyHandicap 
(link is external). 

 

Je kind werkt 

Een kind, erkend door de FOD Sociale Zekerheid als kind met een handicap 
of aandoening, heeft onvoorwaardelijk recht op de gewone kinderbijslag en 
de toeslag tot 31 augustus van het jaar waarin hij 18 jaar wordt. 

Vanaf 1 september van het jaar waarin je kind 18 jaar wordt, breng je het 
kinderbijslagfonds op de hoogte. De medische dienst van de FOD Sociale 
Zekerheid zal beslissen of de handicap opnieuw geëvalueerd moet worden. 

 

Het kind blijft het recht op de toeslag behouden in volgende gevallen: 

 werken in een beschutte werkplaats 

 werken als jobstudent (max. 240 uren per kwartaal en onbeperkt 

tijdens de zomervakantie tussen twee schooljaren) of met IBO-

contract 

 werken met een speciale leerovereenkomst voor personen met een 

beperking en met een brutoloon van maximum € 541,09/maand 

(01.10.2017) 

 een sociale uitkering ontvangen die volgt uit toegelaten werk 

 studeert en werkt met een gewoon arbeidscontract of zelfstandig (en 

een maximumloon van € 541,09/maand ontvangt) 

 

 Aanvraag 
De bevoegde instelling is het kinderbijslagfonds of de instelling die 
gewoonlijk de kinderbijslag toekent. 
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 Sociale toeslag voor kinderen van personen met een handicap. 

 Voor wie? 
Je wordt erkend als invalide als je een van volgende uitkeringen ontvangt: 

 een moederschapsuitkering 
 een ziekte-uitkering 
 een invaliditeitsuitkering 
 een uitkering voor beroepsziekte 
 een vergoeding voor een arbeidsongeval 

Je wordt eveneens erkend als invalide als je zelfstandige bent en je: 

 in een staat van ongeschiktheid bent erkend 
 arbeidsongeschikt bent ten gevolge van een ongeval 
 arbeidsongeschikt bent wegens ziekte (je moet de laatste 12 

kalenderkwartalen tenminste 6 kalenderkwartalen recht kunnen 
openen hebben op kinderbijslag) 

 een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt 

Je hebt recht op kinderbijslag als je één van bovenstaande uitkeringen 
ontvangt. De gegevens over je ziekte of invaliditeit komen automatisch toe 
bij het kinderbijslagfonds. Het attest van de erkenning als beroepsziekte of 
handicap moet je zelf bezorgen aan het kinderbijslagfonds. 

Ook als je niet erkend bent als invalide, kun je recht openen op 
kinderbijslag. Neem contact op met je kinderbijslagfonds om dit te 
onderzoeken. 

Om de toeslag te ontvangen mag je inkomen niet hoger liggen dan het 
grensbedrag. 

De eerste zes maanden wordt de gewone kinderbijslag uitbetaald. Vanaf het 
moment dat je langer dan 6 maanden ziek of arbeidsongeschikt bent, kan je 
een toeslag krijgen als je gezinsinkomen een bepaalde grens niet 
overschrijdt. Na zes maanden ononderbroken ziekte, zal het 
kinderbijslagfonds je een formulier opsturen om te controleren of je recht 
hebt op de toeslag. 

Voor de opbouw van de zes maanden ziekte vormen een aantal 
uitzonderingen geen probleem: 

 verschillende periodes van arbeidsongeschiktheid die op elkaar 
aansluiten, mogen beschouwd worden als één ononderbroken 
periode 
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 verschillende periodes van arbeidsongeschiktheid die hun oorsprong 
vinden in één en hetzelfde arbeidsongeval mogen worden 
samengeteld 

 tijdens het eerste jaar van de ziekte moet er geen nieuwe wachttijd 
doorlopen worden als je minder dan 14 kalenderdagen na het einde 
van de vorige ziekteperiode opnieuw ziek wordt 

 als je langer dan één jaar ziek bent geweest moet je geen nieuwe 
wachttijd doorlopen als je minder dan 3 maanden na het einde van de 
vorige ziekteperiode opnieuw ziekt wordt 

Als je al erkend was als 'ouder met een handicap' voor je begon te werken, 
dan kun je onmiddellijk recht hebben op de toeslag, zonder zes maanden af 
te wachten. 

 Bedragen 
Om te weten op hoeveel hoe exact recht heeft kan u terecht op de site van 
Famifed (www.famifed.be). Hier kan u een overzicht vinden van alle 
bedragen. 
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6 NUTTIGE ADRESSEN 
 

 Handicontact 

 0800 987 99, maandag tot vrijdag 8u30-13u00 

 FOD SOCIALE ZEKERHEID 

Directie-Generaal Personen met een handicap 

Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower 

Kruidtuinlaan 50  

1000 BRUSSEL 

 02 507 87 99 

 DE SOCIALE DIENST VAN UW ZIEKENFONDS 

 DIENST THUISZORG VAN HET OCMW 

Deken Jonckheerestraat 9 

8560 Wevelgem 

 056 43 55 00 

www.ocmwwevelgem.be 

Zitdagen: elke werkdag van 09u00 tot 11u45 

Telefonisch bereikbaar:  elke werkdag van 08u00 tot 12u00 

 13u00 tot 17u00 

Ook huisbezoeken mogelijk 

 FOD Economie, KMO, Middenstand  

City Atrium 

Vooruitgangstraat 50 

1210 Brussel 

 0800/120 33 
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 VAPH – VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 

Magdalenastraat 20 

8200 Brugge 

 050 40 67 11 

 Gemeente Wevelgem Burgerzaken/sociale zaken 
 Vanackerestraat 12 

 8560 Wevelgem 
  056 43 34 00 

  056 43 34 78 

openingsuren: elke werkdag van 9u00 tot 12u00 
 op maandag ook van 16u00 tot 18u30 op afspraak 
 op woensdag van 13u30 tot 18u30 
 
Zitdagen gemeentehuis Gullegem:  
Peperstraat 10, woensdag 9-12u 
 
Zitdagen gemeentehuis Moorsele:  
St-Maartensplein 12, vrijdag 9-12u 

 

 FAMIFED (federaal agentschap voor kinderbijslag) 

www.famifed.be of 0800/94 434 (algemene info) 

 RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER 

ZELFSTANDIGEN (RSVZ) 

Willebroekkaai 35 

1000 Brussel 

 02 546 42 11 

www.rsvz.be 

Zitdag: 1 ste woensdag van de maand 9u30-10u30: 

                Stadhuis Menen, Grote Markt 1 
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Deze reeks folders bestaan uit volgende titels: 

 

1. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden, jonger dan 65 jaar 

 

2. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden, ouder dan 65 jaar 

 

3. Extra tegemoetkomingen en voordelen 

 

 

 

Zit u met vragen en wenst u meer informatie? 

 

Dienst thuiszorg – OCMW Wevelgem 

Deken Jonckheerestraat 9 

8560 Wevelgem 

 056 43 55 00 

 056 40 20 64 

thuiszorg@ocmwwevelgem.be 

www.ocmwwevelgem.be  

 

    Editie oktober 2017 

 


