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Rechtstreeks toegankelijke hulp

Voor tijdelijke en laagdrempelige ondersteuning



Wat is het

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) is gemakkelijk toegankelijke hulp-
verlening voor mensen met een beperking en hun familie, die nood heb-
ben aan advies of concrete ondersteuning.

De zorgvragen verschillen van cliënt tot cliënt. 

 

Onmiddellijk beschikbaar

De ondersteuning is onmiddellijk beschikbaar.  Inschrijving bij het  VAPH 
(Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) is niet nodig. 

‘U wenst als ouder(s) van een kind met een beperking 
ondersteuning tijdens de vakantie?  

Via RTH kan uw zoon of dochter in Zevenbergen tijdelijk 
verblijven of naar de dagopvang gaan. 

U heeft nood aan een deskundig advies of een kortdurende 
begeleiding aan huis?  

Zevenbergen geeft het gepaste begeleidingsadvies en kijkt 
samen met u welke ondersteuning of behandeling 
we best organiseren.

?

?



Heel wat mogelijkheden

De dienst RTH van het dienstverleningscentrum Zevenbergen zorgt 
voor: 
• Ondersteuning in Zevenbergen of aan huis
 U heeft een contact en een gesprek in Zevenbergen of wij komen 

aan huis.  Wij vertrekken vanuit uw concrete vragen en zorgen voor 
een aangepast antwoord.

• Dagopvang: we zorgen voor aangepaste dagopvang en dagbesteding 
tussen 8 en 18 uur.  Tijdens de vakanties organiseren we ook speel-
pleinwerking voor kinderen met een beperking.  Raadpleeg onze 
website voor concrete info. 

•  Verblijf met overnachting: uw kind of familielid verblijft in Zevenbergen 
en krijgt daar opvang en ondersteuning tijdens de ochtend- en de 
avonduren.

•  Ambulante en/of mobiele kennisoverdracht 
 Zevenbergen leidt een groep hulpverleners op die nood hebben aan 

handicapspecifieke informatie. 

Al deze vormen van begeleiding zijn combineerbaar.  U kunt de onder-
steuning ook spreiden in de tijd.  De frequentie kan naar believen worden 
aangepast.

Hoe vaak?
RTH  is beperkt tot maximaal 8 punten per kalenderjaar.  Dat zijn bv. 61 
nachten verblijf of 91 dagen dagopvang of 36 begeleidingen aan huis.

 



Praktisch

Er zijn geen attesten of andere formaliteiten nodig. Een familienaam en 
een rijksregisternummer zijn voldoende voor de registratie. 
Een aanvraag kan via de sociale dienst van dvc Zevenbergen
zevenbergen.infoloket@emmaus.be of via 03 350 28 11.
Financiële bijdrage
We vragen aan de cliënt de bijdrage zoals ze bepaald wordt door het 
VAPH.
Voor dag- en nachtopvang rekenen we, indien nodig, extra kosten aan. 

Veertig jaar ervaring in zorg

Het dienstverleningscentrum Zevenbergen biedt opvang en ondersteu-
ning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een ernstige en diepe 
verstandelijke beperking.  Wij doen dit in Zevenbergen-Ranst en in De 
Maretak in Duffel.  Zevenbergen heeft een ruime ervaring in de zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking die intensievere zorg nodig 
hebben: kinderen met een meervoudige beperking en een grote behoefte 
aan (medische) zorg en kinderen en jongeren met bijkomende ernstige 
gedragsmoeilijkheden.  Kijk ook even op www.zevenbergen.be.

Dienstverleningscentrum Zevenbergen
Boerenkrijglaan 25 - 2520 Ranst
www.zevenbergen.be - 03 350 28 11 - zevenbergen@emmaus.be

Het dvc Zevenbergen maakt deel uit van de vzw Emmaüs
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Erkend of vergund door het  VAPH


