Dan heeft je kind misschien
recht op een extra bedrag elke
maand: de zorgtoeslag voor kinderen met
extra ondersteuning. Dat bedrag komt

2. Vul de twee vragenlijsten
helemaal in
•

Tip Laat je helpen door iemand die jou en
je gezin goed kent, en die je vertrouwt.
•

Vraag je huisarts om de medische vragenlijst
in te vullen.

•

Voeg een verslag van het onderzoek met de
diagnose toe bij de vragenlijsten. Ook een
verslag van de therapie of behandeling die je
kind volgt (vermeld de plaats, de frequentie en
de evolutie).

bij het Groeipakket (vroeger: kinderbijslag).

1. Vraag de zorgtoeslag aan
•

Neem contact op met je uitbetaler
Groeipakket (FONS, Infino, KidsLife
Vlaanderen, MyFamily of Parentia).

•

Je uitbetaler stuurt je aanvraag door naar de
Vlaamse overheid (agentschap Opgroeien).

•

Je krijgt twee vragenlijsten per post.

Vul zelf de vragenlijst in met psychosociale
gegevens.

cover

Tip Een leidraad voor je therapeut, arts of CLB
is te vinden op groeipakket.be/nl/zorgsector
•

Gaat het om een herziening? Voeg dan enkel
recente verslagen toe. Die zijn opgemaakt na
de vorige beslissing.

Zorgtoeslag voor
kinderen met een extra
ondersteuningsbehoefte
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Heeft je kind een ziekte
of handicap? Heeft
het daarom extra
ondersteuning nodig?

3. Stuur de vragenlijsten
en het verslag terug

Herziening van het dossier

•

Stuur je documenten per post naar:
Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie (Zoë)
Coördinerend arts
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel

Enkele voorbeelden:

•

Is er een nieuwe ziekte?

Bezorg ons de documenten zoveel mogelijk
samen in één envelop.

•

Veranderde je kind van school of opleidingstype?

•

Volgt je kind meer therapie of krijgt het extra

•
•
•

Is de situatie van je kind veranderd?
•

Gaat het slechter met de gezondheid van je
kind?

ondersteuning?

Hebben we meer info nodig? Dan nemen we
contact op.

Vraag dan een herziening aan bij je uitbetaler

Vermeld zeker je e-mailadres / gsm-nummer.

Groeipakket. Wij contacteren jou als de arts meer info
nodig heeft.

4. Ga langs bij de evaluerend arts
Hebben we alle info? Dan nodigen we jou en je kind
uit bij de evaluerend arts.

Automatische herziening

Heeft die arts genoeg info met de documenten die
je ons stuurde? Hoef je dus niet langs te komen volgens de arts? Hij of zij belt je over de beslissing.

Dan herzien we automatisch de beslissing.

Als ouder kan je altijd vragen om langs te komen bij
de arts.

5. Je ontvangt de beslissing
Je ontvangt per brief:

De beslissing blijft geldig tot je kind 6, 12 of 18 jaar is.

Meer informatie

Het kan zijn dat de evaluerend arts een ander tijdstip
Hoelang duurt het voor je een beslissing krijgt?
aanvraag.
Hoe neemt de evaluerend arts een beslissing?

een attest met het resultaat van het onderzoek

Wat heeft je kind nodig? Daarvoor gebruikt de

•

meer informatie over bijkomende voordelen

evaluerend arts een erkend instrument: de medisch-

•

•

Je uitbetaler Groeipakket. Zo kan je uitbetaler
het bedrag en de periode van de zorgtoeslag
bepalen.
De Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Zo kan
je mogelijk een aantal voordelen automatisch
krijgen, bijvoorbeeld het sociaal tarief
elektriciteit of aardgas, een vermindering op je
belastingen, …

aangaf om te herzien. Ook dan hoef je niets te doen.

Het duurt ongeveer zes maanden voor een eerste

•

De Vlaamse overheid (Opgroeien) stuurt dat
attest ook naar:

Je hoeft zelf niets te doen.

sociale schaal. Enkel wat in die schaal staat, telt mee

Ga je niet akkoord met de beslissing van de arts?
Dan kan je beroep aantekenen bij de
arbeidsrechtbank.
Meer informatie vind je op onze website:
zorgtoeslagen.be

voor de zorgtoeslag (bv. de minimale opnameduur in
het ziekenhuis, het soort therapie, …)

Contact en informatie
www.groeipakket.be
www.zorgtoeslagen.be
zoe.info@kindengezin.be
02 533 13 41

