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Centrum Consult is er voor elke persoon met een beperking die problemen ervaart 

in zijn dagelijks functioneren én voor zijn omgeving (familie, professionele 

ondersteuners ...).  

We werken hoofdzakelijk in West-Vlaanderen.

Problemen kunnen er zijn op vlak van:

• Zelfredzaamheid

• Wonen

• Communicatie

• Mobiliteit

• Hulp door mantelzorgers of hulpverleners 

We bekijken jouw vraag en zoeken samen met jou naar een oplossing 

Die kan heel divers zijn: gebruik van een hulpmiddel, aanpassing van jouw omgeving …

Je hebt een beperking. Je wil je dagelijkse activiteiten zo zelfstandig mogelijk uitvoeren. 

Er is geen eenvoudige oplossing voor jouw vraag.  

Centrum Consult kan je op weg helpen. 

We gebruiken specifieke testen en observaties. Op die manier geven we persoonlijk 

advies aan jou, je familie en andere hulpverleners. 

Wanneer blijkt dat je een hulpmiddel nodig hebt, gaan we gericht op zoek. 

We nemen de tijd om jouw vraag goed te bekijken. 

We zijn niet gebonden aan firma’s. We geven onafhankelijk advies. 

Na het advies volgen we de aanvraag verder op.  

Je krijgt ondersteuning tot je de voorgestelde oplossing zelfstandig kan gebruiken. 

VOOR WIE ZIJN WE ER?

HOE MAKEN WE HET VERSCHIL?



4

MOBILITEIT
Ik ben Eric. Mijn manuele rolstoel kon ik 

steeds moeilijker gebruiken. Ik ging op 

zoek naar een andere oplossing. 

Ik nam contact op met Centrum Consult. 

Ze hielpen mij bij het zoeken naar een 

geschikte elektronische rolstoel. 

Ze gaven me uitleg over de aanvraag 

en terugbetaling bij de Vlaamse Sociale 

Bescherming. 

Ik kon verschillende types uitproberen. 

De nodige aanpassingen werden op de 

stoel geplaatst. 

COMMUNICATIE
Ik ben Sophie. 

Ik kreeg een hersenbloeding en spreken 

is voor mij heel moeilijk. 

De logopedist van Centrum Consult kwam 

langs om de mogelijkheden voor een 

hulpmiddel te bekijken. 

Ik kon verschillende producten 

uitproberen. 

Het dossier bij het VAPH werd vlot 

afgehandeld. 

De logopedist kwam nog enkele keren 

langs om me te ondersteunen bij het 

gebruik van mijn communicatietoestel. 
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WONEN EN ADL
Ik ben Pieter en ik ben 
verlamd door een ongeval op 
kinderleeftijd. Mijn schouders 
en rug geven steeds meer 
problemen. Daardoor kan ik me 
niet langer zelfstandig wassen. 
Centrum Consult zocht samen 
met mij en mijn vrouw naar 
aanpassingen in de badkamer. 
Ik kan opnieuw veilig douchen en 
voor mijn vrouw is het bad nog 
steeds comfortabel. 
Door een doordachte aanpak 
werd functionaliteit, comfort en 
design gecombineerd. 

ERGONOMISCH WERKEN ALS 
ZORGVERLENER
Ik ben Rita, de assistent van Piet, die 

rolstoelgebruiker is.  

In een kleine badkamer is de verzorging  

niet evident.  

Bovendien heb ik een zwakke rug. 

Een medewerker van Centrum Consult kwam 

langs om de situatie in totaliteit te bekijken. 

Dankzij hun advies kan ik een plafondlift 

gebruiken. 

Voor Piet en alle thuisverpleegkundigen die 

langs komen, verloopt de verzorging nu veilig 

en comfortabel.  
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Voor we de eerste keer bij jou langskomen, bekijken we samen de  

betaalmogelijkheden. 

• Je hebt geen Persoonsvolgend Budget (PVB): je kan via Rechtstreeks Toegankelijke 

Hulp beroep doen op onze dienst of eigen middelen inzetten.

• Je beschikt over een PVB: de betaling wordt via je budget geregeld.


Tijdens een eerste contact luisteren we naar jouw vraag. Wat vind jij 

belangrijk bij de uitvoering van een activiteit? Krijg je al ondersteuning 

van andere mensen? Wat is van belang voor hen? 


Een medewerker van Centrum Consult komt langs om je mogelijkheden 

in jouw omgeving na te gaan.  

Indien nodig nemen we een test af.


We onderzoeken de mogelijkheden rond terugbetaling van een 

hulpmiddel via het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap) of via de VSB (Vlaamse Sociale Bescherming).



Na de analyse komt een voorstel. 

Samen met andere diensten bv. de mutualiteit, komen we bij jou thuis 

voor een overleg. We bespreken de resultaten en kijken hoe jij verdere 

stappen kan zetten.


Indien jij het nodig vindt, komt een medewerker van ons je verder thuis 

ondersteunen tot je een hulpmiddel of methode goed kan gebruiken. 

Indien nodig, krijgt jouw hulpverlener ook info op maat.

HOE GAAN WE AAN DE SLAG?

JOUW BIJDRAGE
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ERGOTHERAPEUT 
Hulpmiddelen rond ADL 

(Activiteiten Dagelijkse Leven)

Brengt jouw mogelijkheden goed in kaart door 

onder andere gebruik te maken van de AMPS 

(Assessment van Motorische en Proces-

vaardigheden). Zo is goed advies mogelijk.

ERGOTHERAPEUT 
Ergonomie in een zorgcontext

Stemt samen met de kinesitherapeut jouw 

motorische mogelijkheden en die van je 

hulpverlener op elkaar af. Zo kan de zorg op 

de meest veilige en comfortabele manier gebeuren.

KINESITHERAPEUT
Mobiliteitshulpmiddelen en 

houdingsadvies bij activiteiten

Bekijkt jouw motorische mogelijkheden in functie 

van mobiliteit en houding.  

Gaat op zoek naar de meest geschikte rolstoel, 

fiets ... We werken bobathgeïnspireerd.

LOGOPEDIST
Communicatie en 

digitale hulpmiddelen

Zoekt naar het meest functionele hulpmiddel om 

het spreken en/of schrijven te ondersteunen.  

Bekijkt samen met de ergotherapeut 

de bediening en met de kinesitherapeut de 

bevestiging op de rolstoel.

CONTACT | INFO

INTERDISCIPLINAIR TEAM 
Goede adviesverlening vraagt teamwerk. Verschillende disciplines werken 

samen om op jouw vraag een antwoord te bieden.

ALGEMEEN CONTACT CENTRUM CONSULT
051 230 690

centrum.consult@dominiek-savio.be
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