
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezinszorg 

OCMW Schelle 

 

 

Contactgegevens dienstverantwoordelijke:  

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 12 uur 

tel. 0472 27 43 85 

ellen.kuylen@ocmwschelle.be 

 

tel. 03 824 60 41 - Het Muydenhof - Zandstraat 1, 2627 Schelle 

tel. 03 887 68 36 - OCMW Schelle - Peperstraat 38, 2627 Schelle 

 

 Onze dienst vind je ook terug in Hove, Nijlen, Schilde, Wijnegem en Wommelgem, 

en maakt deel uit van de Regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende 

thuiszorg KINA p.v.  

 Een aantal ziekenfondsen verleent een financiële tussenkomst. Je krijgt hierover 

meer informatie bij je ziekenfonds. 

 De dienst kan in bepaalde omstandigheden hulp bieden buiten de kantooruren.  

 De medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. 

 

 

Goed om weten 

Aanvragen 

 



 

  

 

Iedereen die in zijn thuissituatie nood heeft aan hulp en zorg, kan zich richten 

tot de gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Enkele voorbeelden: 

 Een (alleenstaande) oudere kan onvoldoende geholpen worden door 

familie of buren. Door het inschakelen van een verzorgende en/of 

poetsmedewerker kan een opname in een woonzorgcentrum of een 

andere voorziening vermeden of uitgesteld worden. 

 In een gezin wordt één van beide partners ziek. De andere partner kan 

het werk niet alleen aan. 

 Een gezin met kinderen heeft bijkomende ondersteuning nodig. 

 Een alleenstaande met een beperking kan, mits enige hulp, zelfstandig 

leven. 

 

 
Je betaalt een gebruikersbijdrage per uur. Deze bijdrage is afhankelijk van je 

gezinssituatie en maandelijkse inkomsten. Voor gezinszorg wordt de bijdrage 

bepaald door de Vlaamse overheid. De bijdrage voor aanvullende thuiszorg 

wordt door het OCMW vastgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gezinszorg biedt ondersteuning bij huishoudelijke, onderhouds- en verzorgende 

taken in huis. Wanneer je hulp wenst, komt een maatschappelijk werker op 

huisbezoek. Volgende zaken worden besproken: 

 de zorgbehoefte 

 de familiale en sociale situatie 

 de woonsituatie 

 de hulp van een mantelzorger of een professionele hulpverlener 

Op basis van dit gesprek wordt bepaald welke en hoeveel hulp je nodig hebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezinszorg 

 hulp bij persoonsverzorging (wassen, aankleden, haarverzorging, dagelijks 

toilet, ...) 

 hulp in het huishouden (koken, wassen en strijken, boodschappen, ...) 

 psychosociale en pedagogische ondersteuning (gezelschap, administratieve 

ondersteuning, ...) 

Aanvullende thuiszorg 

 schoonmaak van de bewoonde delen van je huis  

 

Wat Voor wie 

Kostprijs 

 

We staan garant voor een 
optimale dienstverlening 

OCMW Schelle staat borg voor deskundigheid en klantvriendelijkheid. Onze 

medewerkers doen steeds hun best om je zo goed mogelijk verder te helpen. 

Heb jij een suggestie om onze dienstverlening te verbeteren? Laat het ons dan 

weten.  

Jouw suggesties en bedenkingen zijn belangrijk omdat wij streven naar een 

open en klantgerichte werking. Jouw feedback geeft de kans onze 

dienstverlening continu te verbeteren.  

 


