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Beste inwoner
Mieke Matton, maatschappelijk werkster in de sociale dienst, bevalt binnenkort
van haar tweede kindje. Om de periode van haar bevallingsrust te overbruggen,
doen we een beroep op Pieter Feys. Hij zal tijdens de komende maanden samen
met Isabelle Vanhaecke instaan voor de sociale dienstverlening van het OCMW.
We hopen dat Pieter hier een positieve en aangename periode zal meemaken
en Mieke wensen we van harte een wolk van een baby.
In deze bijlage inventariseren we graag de voorwaarden waaraan je dient te
voldoen om recht te hebben op de verwarmingstoelage. We vestigen ook de
aandacht op de mogelijkheid om je te laten vaccineren tegen griep. Voor meer
informatie hierover ben je welkom bij onze sociale dienst.
Om het voor mensen met hoge gezondheidskosten mogelijk te maken hun
noodzakelijke medische zorg te betalen, voerde de Minister van Volksgezondheid
het statuut ‘persoon met een chronische aandoening’ in. Omdat het enkele
belangrijke voordelen biedt, geven we de voorwaarden mee om recht te hebben
op dit statuut. Om te weten of je aan deze voorwaarden voldoet, neem je best
contact op met je ziekenfonds.
We willen je tot slot informeren over de uitbreiding van de rol van vrederechters
en de oprichting van nieuwe rechtbanken voor familiegeschillen.
De schilderwerken aan onze seniorenwoningen in de Meetkerkestraat zijn
voltooid. In hun nieuw kleedje en in combinatie met de mooie tuin, die door
de bewoners piekfijn onderhouden wordt, mogen de woningen gezien worden.
Daarom vind je als blikvanger in deze katern een foto.
Met vriendelijke groeten
Noël Delaere
Voorzitter OCMW Zuienkerke
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Verwarmingstoelage
Als je aan volgende voorwaarden voldoet, kan je een aanvraag bij het
OCMW doen voor de verwarmingstoelage.
Je behoort tot één van de volgende categorieën:
Categorie 1: personen met recht op de verhoogde
verzekeringstegemoetkoming (RVV) of het OMNIO-statuut.
Categorie 2: je jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is niet hoger dan €
16.965,47 verhoogd met € 3.140,77 per persoon ten laste.
Categorie 3: je geniet een collectieve schuldenregeling of een
schuldbemiddeling in het kader van de wet op het consumentenkrediet en je
kan je verwarmingsfactuur niet betalen.
Je verwarmt je woning met huisbrandolie, verwarmingspetroleum of
bulkpropaangas.
Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de prijs op je factuur.
De toelage is beperkt tot 1500 liter en per gezin en bedraagt min. € 210 en
max. € 300.
Je kan een aanvraag indienen bij de sociale dienst van OCMW Zuienkerke.
De aanvraag moet binnen de 60 dagen gebeuren na levering van de
brandstof.
Bij je aanvraag breng je volgende documenten mee: identiteitskaart,
factuur + bewijs van betaling, klevertje mutualiteit en een bewijs van het
gezinsinkomen (het meeste recente aanslagbiljet en bankuittreksel met
recente storting van loon of pensioen, ….).
Meer informatie kan je verkrijgen bij de sociale dienst van OCMW Zuienkerke,
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98

Zo ziek als een hond? Liever niet.
Laat je tijdig vaccineren tegen seizoensgriep
Het griepseizoen loopt bij ons elk jaar van november tot
maart. Voor de meeste mensen die griep krijgen is een
paar dagen rust voldoende om te herstellen. Maar bij het
ouder worden verandert het afweersysteem en kan het
griepvirus gemakkelijker complicaties veroorzaken, zoals
een longontsteking.
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Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke winter opnieuw opduikt.Gemiddeld
krijgt ongeveer 1 op de 10 mensen griep. Meestal genees je vanzelf na enkele
dagen, maar bij sommige mensen kan griep ernstige gevolgen hebben.
Dit jaar richt de campagne zich naar de algemene bevolking met de risicogroepen
en naar de zwangere vrouwen. Mensen met gezondheidsproblemen zoals
diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren moeten extra waakzaam
zijn voor griep. En omdat de natuurlijke weerstand afneemt met de leeftijd, is
griepvaccinatie voor iedereen ouder dan 65 jaar zeer belangrijk.
De ideale vaccinatieperiode ligt tussen half oktober en half november. Met
een voorschrift van de huisarts kan je bij de apotheker een vaccin kopen.
Bewaar het vaccin in de koelkast, anders wordt het waardeloos. Ga naar je
huisarts om je te laten vaccineren.
Het griepvaccin kost tussen de 10 en 12 euro, maar wordt voor de helft
terugbetaald aan mensen uit de risicogroepen. Sommige mutualiteiten
betalen het zelfs volledig terug.
Behoor je tot de doelgroep, vraag dan zeker raad bij je huisarts of apotheker.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met de sociale dienst van het
OCMW Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98

Statuut voor chronisch zieken
Heb je een chronische ziekte, dan word je vaak geconfronteerd met hoge
gezondheidskosten. De Minister van Volksgezondheid creëerde daarom het
statuut ‘persoon met een chronische aandoening’. Zo kan je de noodzakelijke
medische zorg blijven betalen.
Wat bekent dit statuut?
Het statuut voor personen met een chronische aandoening geeft voor een
periode van twee jaar recht op twee belangrijke voordelen:
1. Je huisarts en tandarts kunnen voor jou de derdebetalersregeling toepassen.
Dat betekent dat je enkel het remgeld dient te betalen. De rest van het bedrag
vraagt je arts rechtstreeks aan je ziekenfonds. (Opgelet: je arts is niet verplicht
om deze regeling toe te passen.)
2. Het plafond van je maximumfactuur wordt met 100 euro verlaagd. Telkens
je remgeld betaalt bij een zorgverstrekker, wordt dit bedrag geregistreerd
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in een speciale teller. In die teller is een bepaald plafond vastgesteld. Dat
is het maximumbedrag aan remgeld dat je per jaar zou mogen betalen.
Lopen je kosten hoger op dan dit maximumbedrag, dan wordt vanaf dan
ook je remgeld terugbetaald door ons ziekenfonds. Voor personen met een
chronische aandoening wordt dit plafond dus verlaagd, waardoor je sneller
alles terugbetaald krijgt.
Wie heeft er recht op?
Je hebt recht op het statuut als
• je gedurende twee opeenvolgende kalenderjaren elk kwartaal meer dan 300
euro betaalt voor je ziektekosten (alleen medische kosten die gedekt zijn door
de verplichte ziekteverzekering komen hiervoor in aanmerking; supplementen
en andere medische kosten die niet gedekt zijn door de ziekteverzekering
komen niet in aanmerking)
• of als je recht hebt op het zorgforfait.
Het statuut wordt toegekend voor twee jaar. Dit wordt automatisch verlengd
voor een jaar zolang je voldoet aan de voorwaarden.
Heb je een zeldzame ziekte en voldoe je aan de financiële voorwaarde
hierboven? Dan heb je recht op een verlenging van het statuut voor vijf jaar.
De lijst van zeldzame ziektes is wettelijk vastgelegd en kan je vinden op de
website www.orpha.net.
Bezorg een medisch attest van je ziekte aan de adviserend geneesheer van je
ziekenfonds als je hiervoor in aanmerking komt.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met je mutualiteit.

Speciale rechtbanken voor familiegeschillen
Familiale geschillen worden vanaf 1 september bij de vredegerechten
weggetrokken. Ze verhuizen dan naar de nieuwe familierechtbanken,
die speciaal worden opgericht voor betwistingen rond bijvoorbeeld
echtscheidingen en onderhoudsgeld.
Toch wordt de rol van de vrederechters ook uitgebreid. Momenteel behandelen
ze geschillen waarbij een particulier betrokken is tot 1.860 euro. Vanaf 1
september wordt die grens opgetrokken tot 2.500 euro.
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