Ons MDT bestaat uit:

ONZE SPECIALISATIE
Dr. A. De Coene
pediater

Wij behandelen aanvragen voor

Multidisciplinair
team BOLT

L. Ottevaere
klinisch psychologe

kinderen en jongeren met complexe
leer– en ontwikkelingsstoornissen die
ondersteuning nodig hebben in het
kader van:
•

opvang en behandeling

•

begeleiding

•

verblijf in een (semi-) residentiele

J. Deleersnyder
maatschappelijk assistente

MEER INFO:

of ambulante voorziening
•

persoonlijk assistentiebudget

•
•
•

www.carbolt.be
www.vaph.be
www.jongerenwelzijn.be

Wij vinden het belangrijk dat u zo goed

mogelijk geholpen wordt. Merken wij
dat u betere ondersteuning kan krijgen
door een ander multidisciplinair team
dan bespreken wij dat met u en
verwijzen eventueel door. Er zijn
Contactgegevens multidisciplinair team:
Deleersnyder Justine
Maatschappelijk assistente
Kloosterstraat 6A
9031 Drongen
09/282.07.82
justine.deleersnyder@carbolt.be

ongeveer 50 MDT’s per provincie elk
met een eigen specialisatie.

UW LOGO HIER

VOOR WIE?

Personen met een handicap en/of hun
omgeving hebben nood aan
ondersteuning op verschillende
vlakken.

Deze ondersteuning kan bestaan uit:
•

zorg: begeleiding aan huis of
verblijf en begeleiding in een

CAR BOLT is erkend door het
Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap
(VAPH) en het Agentschap
Jongerenwelzijn als
multidisciplinair team (MDT)

WAT?
Het VAPH en het Agentschap
Jongerenwelzijn willen
personen met een handicap
gelijke kansen geven om zich
te ontspannen, te werken, te
wonen, onderwijs te volgen,...

voorziening
•

persoonlijk assistentiebudget:
PAB

•

individuele materiële bijstand:
IMB

HOE WERKT HET MDT?

Samen met u bekijkt ons MDT uw
specifieke hulpvraag.
Om deze informatie te verkrijgen
plannen we een gesprek op onze
dienst of komen we aan huis.
Wij schrijven na het onderzoek en
intern overleg een multidisciplinair
verslag. In dat verslag staan alle
gegevens die het VAPH of het
Agentschap Jongerenwelzijn nodig
hebben om te beslissen of u
ondersteuning krijgt.
Het MDT mag geen vergoeding vragen
of aanvaarden voor het multidisciplinair
verslag.

Er zijn een aantal voorwaarden
verbonden aan dergelijke
ondersteuningsvragen.
Ons team geeft u hierover graag meer

informatie.

Voor verdere toelichting met
betrekking tot de aanvraag kunt u
terecht bij ons MDT.

