
Brussels Aanmeldingspunt voor personen 
met een handicap (BrAP)

Met de steun van



Doelstellingen

1. Algemeen informatiepunt

2. Toeleiding van cliënten: 
(zorg)trajectbegeleiding

3. Bekendmaking en promotie CRZ



1. Algemeen informatiepunt

 Telefonisch beantwoorden van vragen
van Brusselaars met een handicap, hun 
netwerk en/of hulpverleners

 Vragen rond de CRZ, het aanbod voor 
personen met een handicap in Brussel, 
de aanvraag van een erkenning, vragen 
rond PAB, mobiliteit, inkomen, 
contactgegevens van voorzieningen,…



2. Toeleiding individuele cliënten: 
“(Zorg)TRAJECTBEGELEIDING”

 Zorgvragen (zoektocht naar 
dagcentrum, dienst begeleid wonen, 
vrijetijdsorganisaties,…) van cliënten 
uitklaren en hier samen (met 
netwerk)een antwoord op zoeken, via 
trajectbegeleiding. 

 Via huisbezoeken
 12 maanden
 Ondersteuning administratief dossier 

(erkenning VAPH is nog niet nodig)
 Doorverwijzen naar een gepast 

aanbod
 Gratis



2. Toeleiding individuele cliënten: 
“TRAJECTBEGELEIDING”

Doelgroep:

 Brusselaars met een (vermoeden) van 
een handicap



3. Bekendmaking en promotie CRZ

Wat?
Het belang van de Centrale Registratie 
Zorgvragen (CRZ) en de concrete 
werking van de Centrale Registratie 
Zorgvragen bekendmaken aan en 
promoten bij alle betrokken partners, 
ook uit de belendende sectoren; in het 
bijzonder die sectoren die weinig 
vertrouwd zijn met de Centrale 
Registratie Zorgvragen.



3. Bekendmaking en promotie CRZ

 Een registratie van de zorgvraag op de 
CRZ is verplicht om in een VAPH 
voorziening terecht te kunnen.

(+ erkenning VAPH is verplicht!)

 Hoe? Via BrAP (contactpersoon)

CRZ   = Centrale Registratie Zorgvragen
VAPH = Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap



VAPH

 Voor hulpmiddelen, ondersteuning dienst 
begeleid wonen, toegang tot dagcentrum, 
toegang tot Tehuis Werkenden,… 
aanvraag indienen bij het VAPH

 Erkenning VAPH is nodig voor 
hulpmiddelen, dagcentrum,…

 Hoe? Via een MDT (testing)



 Vlaanderen: iedereen aanvraag richten tot VAPH
 Situatie in Brussel : keuze!!
 VAPH

(http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/)

 PHARE (Cocof)
(http://www.cocof.irisnet.be/site/fr/sbfph)

 GGC (Gemeenschappelijke
gemeenschapscommissie) : tweetalig

 Hoe? Via BrAP



Contact

BrAP
Charlotte Berteele (stafmedewerker)
Louis Wittouckstraat 54
1020 Laken
Tel.: 02/421.18.70
gsm: 0474/78.34.52
info@brap.be
www.brap.be


