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Beste lezers,

Half mei hebben we onze dienst verhuisd naar de Iepersestraat 
110 in Roeselare. Bij het schrijven van dit voorwoord worden de 
laatste meubels geleverd en gemonteerd. Elke dag gebeurt er 
wel iets waardoor de dienst een beetje meer onze thuis wordt. 
Onlangs werden we zelfs verwelkomd door de buurman die 
bloemetjes bracht voor op de bureaus.

Nu zijn we bezig met de afwerking en inrichting. Heb je 
trouwens onze oproep gezien op facebook om autisme in beeld 
te brengen? De kunstwerken die we binnen krijgen, maken 
kans om onze dienst op te fleuren. Je vindt de oproep ook in 
deze nieuwsbrief.

Ondanks de verhuis bleef ons ‘gewone’ werk doorlopen. Zo 
hebben we opnieuw een nieuwsbrief voor jullie samengesteld.
Sien Depoortere van Toerisme voor autisme zorgde voor een 
bijdrage rond pretparken: ideaal bij de start van de zomer! 
Ook dit keer is er een wetenschappelijke bijdrage van Chloè 
Bontinck, de wetenschappelijk medewerker van de Liga 
Autisme Vlaanderen, waar vzw Victor deel van uit maakt. De 
bijdrage gaat over medicatie bij ASS en ADHD.

Ik wens jullie een hele fijne zomer toe!

Veel leesgenot!

Stien Peeters, directeur vzw Victor

VOORWOORD
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NIEUW(TJE)S

AFSCHEID

We namen in april afscheid van Tania van het 
secretariaat. Wie de dienst belde, kreeg Tania 
aan de lijn op donderdag en vrijdag. Tania besliste 
dichter bij huis een job te zoeken. We danken haar 
voor de vele jaren en wensen haar veel succes in 
wat ze doet!

CONGRES LIGA AUTISME VLAANDEREN

In mei was ons team aanwezig op het congres van 
de Liga Autisme Vlaanderen. De wetenschappe-
lijk medewerker van de Liga Autisme Vlaanderen 
bracht wetenschappelijke inzichten rond autis-
mevriendelijke ondersteuning: ze rapporteerde 
over onderzoek waar zij aan meewerkte en dat 
handelde over begeleidingsthema’s van de thuis-
begeleidingsdiensten: globale individuele onder-
steuning, blended chat, online werken (tijdens 
CoViD19) en verzwaringsmaterialen. Er kwam 
nog een collega op het podium: ‘onze’ Michiel 
Tyncke bracht met een collega van Tanderuis op 
een originele wijze naar voor hoe blended chat 
eruit kan zien. Daarnaast waren er ook bijdragen 

WELKOM

We verwelkomden Helen, die startte in de hectische 
verhuisperiode. Helen staat in voor het onthaal, 
de telefoonpermanentie en voor de administratie, 
voornamelijk van de dossiers van het adolescen-
ten- en volwassenenteam. 
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over ‘Autisme en genderdiversiteit’ (dr. Anna van 
der Miesen), ‘Theory of own mind en autisme’ (dr. 
Peter Vermeulen) en ‘Motoriek, balans en bewe-
gingsinterventies bij personen met autisme’ (dr. 
Claudia Emck). De dag werd afgesloten door een 
getuigenis van Mario De Koninck, beter gekend als 
illustrator AAaRGh. Zijn illustraties barsten van de 
humor die voort komt uit autistisch denken:

KANAAL Z

Op 8 juni 2022 was onze collega Michiel Tyncke 
te zien in deze reportage over de Autisme Chat 
op Kanaal Z. Hierin zag je ook Jo Renty (coördi-
nator van de Liga Autisme Vlaanderen), Liesbeth 
Van Houdt (woordvoerster van het VAPH) en Merel 
Carrijn (een vrouw met ASS).  

https://kanaalz.knack.be/business-communities/z-healthcare-online-chathulp-voor-personen-met-autisme-08-06-22/video-normal-1874067.html?fbclid=IwAR1La67Cc8pXQJxE_kzLUlD541641dZtnXckxlIf5wIzQve4_gzXC9wPlaQ&cookie_check=1654860815
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VICTOR OP FACEBOOK
 
Er verschenen opnieuw heel wat interessante links en statussen op onze face-
bookpagina. We lichten er enkele uit:

OPINIESTUK PETER VERMEULEN

“Een autistisch brein heeft meer aan 

zelfvertrouwen dan aan een prikkelar-

me omgeving”, schrijft pedagoog Peter 

Vermeulen in een opiniestuk van het Ne-

derlandse website trouw.nl.

LEZERSBRIEF

Naar aanleiding van wereld autisme dag op 

2 april verscheen in Humo een lezersbrief 

van Elise Cordaro met het thema “Genoeg 

awareness, tijd voor actie!’.

#KEIVOORAUTISME

Een terugblik op de actie #KEIvoorAutisme 

kan via deze link.

NIET WELKOM

Arthur, een jongen van 9 jaar met autisme, 

is als enige van de klas niet welkom op een 

verjaardagsfeestje. Annelies, zijn mama, 

vertelt in dit artikel over de impact van deze 

gebeurtenis in de krant ‘het nieuwsblad’.

HERSTELVERHAAL

Ben je actief op TikTok? Dan kan je Merel 

Carrijn volgen via deze link. Merel is een 

vrouw met autisme die na een hele moeilij-

ke periode haar herstelverhaal beschrijft. 

Ze getuigt ook over haar ervaringen met de 

autisme chat.

KINDERBOEK

“Het kaartje van Guus” kwam tot stand in 

samenwerking tussen Janne, 24 jaar met 

een diagnose autisme en Liga Autisme 

Vlaanderen. Een kinderboek over autisme, 

diversiteit en vriendschap, geschikt voor-

kinderen vanaf zes jaar. Bestellen kan hier, 

bij uitgeverij Clavis. 

https://www.trouw.nl/wetenschap/een-autistisch-brein-heeft-meer-aan-zelfvertrouwen-dan-een-prikkelarme-omgeving-vindt-deze-pedagoog~b20c3b4b/?referrer=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F&utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2__6n5rdh_NXIu11HlZLkH3uuc-mC0ZwAu-7QXUP2AAQz8Tvaz6QEjDEA
https://www.humo.be/meningen/elise-uit-taboe-wereldautismedag-genoeg-awareness-tijd-voor-actie~b47acff2/?fbclid=IwAR1wax1Ow12uheS-L-1Xmq5pX1ki4-pYc46G55eb2GRbvVBsCyKtgu8eIZU&referrer=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F
http://keivoorautisme.be/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220401_97019465?fbclid=IwAR32BKrY6yFXcswfjdTzhLFjD-Wgxkdx2-373PQLTWPAArpgrRPTGKCDoD4
https://www.tiktok.com/@merelcarrijn?fbclid=IwAR3HcechGsYnh07eyo9J3a28ayhRsiepp8Fe5ggBFdJb_Z35luI5BGeT8bE
https://www.clavisbooks.com/book/het-kaartje-van-guus
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PATIËNT EMPOWERMENT

Op de webpagina “patiënt empowerment” 

kan je de getuigenis van Karine lezen, een 

moeder van een zoon met autisme. Ze be-

schrijft de hobbelige weg die ze aflegt naar 

de diagnose van haar zoon.

HUIS HELDER

De podcasts van Huis Helder blijven een 

aanrader; thema’s als ‘autisme bij vrou-

wen’, oplossingsgericht werken bij autis-

me, zintuigelijke problemen,… kan je via 

deze link herbeluisteren.

AUTISMETV.NL

Op YouTube kan je een uitgebreide afle-

vering vinden van Autismetv.nl over de in-

vloed van autisme op het gezinssysteem. 

De gezinsleden blikken terug op een do-

cumentaire die zus Lotte maakte over haar 

broer Romijn, met autisme.

LABELS

In Knack magazine verscheen een opinie-

stuk, geschreven door Magali De Reu en 

Steven De Blieck met als titel “Misschien 

zijn niet de labels, maar een verkeerd 

beeld van autisme en ADHD het probleem”

BLOG VAN TISTJE

Op de blog van Tistje verscheen een getui-

genis van Bénice, een jonge vrouw met au-

tisme. “Hoe reageer je als iemand je zegt 

dat het allemaal nogal meevalt met je au-

tisme.”

WIL JE GEEN ENKELE VAN ONZE STATUSSEN EN LINKS 
MISSEN? 

Ga dan naar: www.facebook.com/vzwvictor en klik op de 
knop ‘vind ik leuk’.

Als je even op de knop ‘vind ik leuk’ blijft staan met je muis, kan je instellen hoe je onze 

meldingen wil krijgen. 

En de aantallen blijven groeien, we hebben ondertussen al meer dan 5.731  likes en 

6.053 volgers. We hebben de kaap van 6.000 volgers overschreden, wat fijn! 

https://patientempowerment.be/getuigenissen/een-inclusieve-samenleving/?fbclid=IwAR1q2LKSWBgPmv3LFrsFR_MMuJ6B4A2BKW7TL9t8wYaiMMdYtpNb_BM2Xpc
https://huishelder.be/podcast_studio_helder/?fbclid=IwAR0tlU1em8Fb_GlyRP03r92lJ1Vf1BTKs6pj8dyGYBvHoDv2uLNtmKYHkZs
https://www.youtube.com/watch?v=FTOX_v85MdE
https://www.youtube.com/watch?v=FTOX_v85MdE
https://www.knack.be/nieuws/belgie/misschien-zijn-niet-de-labels-maar-een-verkeerd-beeld-van-autisme-en-adhd-het-probleem/?fbclid=IwAR0MFlhmECijDvsACkvyEC7k1eyUTC0Mfs6ZPQ0fUvR1rpnpDm-eyHUgIc8
https://www.knack.be/nieuws/belgie/misschien-zijn-niet-de-labels-maar-een-verkeerd-beeld-van-autisme-en-adhd-het-probleem/?fbclid=IwAR0MFlhmECijDvsACkvyEC7k1eyUTC0Mfs6ZPQ0fUvR1rpnpDm-eyHUgIc8
https://tistje.com/2022/05/12/hoe-reageer-je-als-iemand-je-zegt-dat-het-allemaal-nogal-meevalt-met-je-autisme-autisme-en-respect/?fbclid=IwAR1VzCK2W7hve8X-Y43IHFdRfd7hzUv60hkbBcc1tsTw4OikJB5FD9oBzZE
https://tistje.com/2022/05/12/hoe-reageer-je-als-iemand-je-zegt-dat-het-allemaal-nogal-meevalt-met-je-autisme-autisme-en-respect/?fbclid=IwAR1VzCK2W7hve8X-Y43IHFdRfd7hzUv60hkbBcc1tsTw4OikJB5FD9oBzZE
http://www.facebook.com/vzwvictor
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HUIS VOOR VICTOR 
STAND VAN ZAKEN
Vzw Victor werkt aan een nieuw Huis voor Victor. 
In deze rubriek lees je de vorderingen van het voorbije kwartaal. 

Onze nieuwe thuis krijgt stilaan vorm, de eindmeet is in zicht. Deze rubriek zal 
verdwijnen als we helemaal geïnstalleerd zijn.  

Onze werkgroep die de verhuis in goeie banen leidde, noemden wij de Knok-
ploeg, omdat het soms echt voelde als een sportwedstrijd, zweet inclusief . Ik 
wil bij deze Demi, Els, Liesa, Ine en vooral Trui heel erg bedanken. Zonder deze 
topdames zou de verhuis niet zo vlot zijn verlopen! Veel collega’s hielpen op 
de verhuisdag door dozen op de juiste plaats te zetten, meubels af te wassen, 
rekken in elkaar te steken, naar het containerpark te rijden, enz… Het is on-
voorstelbaar hoeveel werk er komt kijken bij zo’n verhuis. 

Dank ook aan Marc van Lions Liederik Harelbeke: hij 
zorgde voor de verhuisfirma die ons hielp om dozen 
en meubilair zonder schade in de Iepersestraat te 
krijgen!  

Een team van BNP Paribas Fortis Roeselare kwam 
helpen om het archief en de docuruimte leeg te 
maken, waarvoor een gemeende dankjewel!
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Omdat beelden meer zeggen dan woorden, volgen hieronder een aantal foto’s 
van ons nieuwe gebouw!

Kom je bij ons langs? Loop door de poort 
en meld je aan via de parlofoon aan de 
wachtruimte!

 > eMet de auto: parkeren kan in de 
Iepersestraat of de omliggende 
straten. Vergeet je parkeerschijf 
niet te plaatsen: je mag 2u parke-
ren in de blauwe zone.

 > Met de fiets: we hebben een over-
dekte fietsenstalling.

 > Met het openbaar vervoer: 
• Bus 5 en bus 6 stoppen op 400 meter van onze dienst
• Trein: vanuit het station van Roeselare is het 1,3 kilometer wandelen 

tot op onze dienst.
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AUTISME  
EN PRETPARKEN
Door Sien Depoortere, Toerisme voor autisme

Een bezoek aan een pretpark kan fantastische herinneringen creëren voor 
het hele gezin. Voor kinderen met autisme kan dit enthousiasme echter ook 
enkele uitdagingen met zich meebrengen. Dit kan gaan van overprikkeling tot 
een overweldigend gevoel in de mensenmassa. Aan de hand van deze tips kan 
je de uitstap omtoveren tot een aangename ervaring voor iedereen!

Veel mensen met autisme weten graag op voorhand wat ze kunnen verwach-
ten. Voorlopig bestaan er nog geen visuele stappenplannen van onze Belgische 
parken, maar online kan je alvast veel foto- en videomateriaal terugvinden. Het 
kan helpen om samen met je kind een kijkje te nemen op de website, alsook 
de parkplannen door te nemen. Hierdoor krijgt het kind een idee wat het kan 
verwachten en kan eventueel al gekozen worden wat men allemaal wil doen. 
Plan hierbij af en toe een rustgevende activiteit in zoals een ritje op de trein, 
zodat overstimulerende activiteiten elkaar niet blijven opvolgen. 

Je maakt best op voorhand een rugzak met materiaal dat van pas kan komen 
tijdens een pretparkbezoek. Denk hierbij aan een koptelefoon, oordoppen, 
favoriete snacks, sensorisch speelgoed dat gebruikt kan worden tijdens het 
wachten… 

Voor kinderen en volwassenen met autisme zijn wachtrijen niet altijd even 
gemakkelijk. Mensen botsen de hele tijd tegen je aan, er wordt veel gepraat 
en gelachen, de zon schijnt fel op je gezicht… Daarom zijn voorrangspassen 
voor vele gezinnen noodzakelijk om een pretparkbezoek te doen slagen. Op 
deze manier kan je de drukke rij vermijden door even buiten te wachten en via 
een andere ingang naar binnen te gaan of kunnen wachttijden zelfs ingekort 
worden. Deze voorrangspassen variëren zeer sterk van pretpark tot pretpark. 
Informeer dus zeker goed op voorhand welke documenten je nodig hebt, waar 
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je de passen kan verkrijgen en wat de regels zijn. Op de website van Toerisme 
voor Autisme vind je meer informatie. 

Daarnaast bestaat de kans dat jouw kind zodanig 
opgaat in alles wat het ziet dat het verloren loopt in 
de mensenmassa. Hierdoor kan het helpen om het 
kind een veiligheidsband te laten dragen.  Op die 
manier kan het op een veilige manier exploreren, 
zeker wanneer het geen hand wil vasthouden. Be-
spreek eveneens op voorhand wat het kind kan doen 
wanneer het verdwaalt. Geef hierbij eveneens een vi-
suele reminder mee waarop staat welke personen ze 
moeten aanspreken (bv. outfit van de medewerkers), 
alsook je contactgegevens. 

Neem dus vooral de tijd om je goed voor te bereiden op de uitstap. Je bewust 
zijn van de potentiële uitdagingen kan reeds een eerste stap zijn richting een 
fijne dag!

Wil je meer te weten komen? We verwijzen ook graag naar onderstaande website
https://www.toerismevoorautisme.be/toerisme-voor-autisme/

https://www.toerismevoorautisme.be/toerisme-voor-autisme/
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NIEUWS VAN DE WETENSCHAP

BIJDRAGE NIEUWSBRIEF

ASS en ADHD: Wat met medicatie?

ASS EN ADHD: WAT MET MEDICATIE
Bron: Rodrigues, R., Lai, M. C., Beswick, A., Gorman, D. A., Ana-

gnostou, E., Szatmari, P., ... & Ameis, S. H. (2021). Practitioner Re-

view: Pharmacological treatment of attention-deficit/hyper-

activity disorder symptoms in children and youth with autism 

spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis. 

Journal of Child Psychology and Psychiatry, 62(6), 680-700.)

Uit recent, internationaal onderzoek blijkt dat steeds meer 
kinderen en jongeren met ASS medicatie krijgen, voorna-
melijk vanwege een comorbide diagnose ADHD. Met een 
prevalentie van rond de 20% is het aantal diagnoses ADHD 
ook aanzienlijk hoger bij personen met ASS dan in de al-
gemene populatie. Dat ADHD en ASS vaker samen voor-
komen, doet vermoeden dat ze een gedeelde oorzaak 
hebben. Verschillende wetenschappelijke studies hebben 
geprobeerd deze overlap tussen ADHD en ASS vast te leg-
gen, maar er is nog een lange weg te gaan. De huidige 
resultaten suggereren wel dat er een genetische overlap is 
(bv. genmutaties die zowel bij ADHD als ASS voorkomen) 
alsook een overlap in neurobiologische processen. 

Net zoals kinderen en jongeren met ADHD zonder ASS, krij-
gen kinderen en jongeren met ADHD en ASS regelmatig 
medicatie voorgeschreven. ASS is echter een neurobiolo-
gische ontwikkelingsstoornis, wat zou kunnen betekenen 
dat medicatie een andere werking heeft dan bij kinde-
ren en jongeren zonder ASS. Werkt de ‘ADHD-medicatie’ 

wel even goed voor deze groep? Het antwoord is op dit 
moment eigenlijk ‘neen’. Methylfenidaat (bv. merknamen 
Concerta, Rilatine, Equasym) is bij kinderen en jongeren 
met ADHD en ASS, net zoals bij kinderen en jongeren met 
ADHD zonder ASS, de eerste keuze op vlak van medica-
tie, maar de kans op een positief effect is bij kinderen en 
jongeren met ADHD en ASS lager dan bij kinderen en jon-
geren met ADHD zonder ASS. Het risico op bijwerkingen 
is ook iets hoger. Atomoxetine (bv. merknaam Strattera) is 
een alternatief, maar de werkzaamheid is lager in verge-
lijking met methylfenidaat. Risperidone (merknaam Ris-
perdal) heeft een gunstig effect op o.a. hyperactiviteit bij 
kinderen met ADHD en ASS met een verhoogde prikkel-
baarheid, maar door een gebrek aan onderzoek weten we 
niet of dit ook geldt voor kinderen en jongeren met ADHD 
en ASS zonder deze verhoogde prikkelbaarheid.

Algemeen is het onderzoek naar de werkzaamheid van 
medicatie bij kinderen of jongeren met ASS en ADHD van 
lage kwaliteit, wat de conclusies van deze studies ook min-
der betrouwbaar maakt. Voor de behandeling van ADHD 
bij kinderen en jongeren met ASS wordt in recente richt-
lijnen gesteld dat medicatie enkel aangewezen is indien 
ADHD-kenmerken blijven bestaan na aanpassingen in de 
omgeving (bv. ondersteuning op school). Aanvullend bie-
den ook psychosociale interventies zoals oudertraining 
veelbelovende resultaten.

juni 2021

ASS EN ADHD: WAT MET MEDICATIE?
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OPROEP WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK
Om kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen bieden, is het nodig dat wij op de 
hoogte blijven van de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek. Graag 
werken we dan ook mee als hogescholen of universiteiten vragen hebben voor 
onze doelgroep.

ONDERZOEK NAAR HET EFFECT VAN HET IMPACT-PROGRAMMA 
ALS VROEGTIJDIGE INTERVENTIE (UGENT)

GEINTERESSEERD? BENIEUWD?

Contacteer vrijblijvend voor meer informatie: sapiens.impact@ugent.be 

MEER INFORMATIE?

Prof. Nicky Rogge: nicky.rogge@kuleuven.be

mailto:sapiens.impact%40ugent.be?subject=
mailto:nicky.rogge%40kuleuven.be?subject=
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ASS IN BEELD  
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Giften vanaf € 40 geven recht op een 
fiscaal attest.

GIFTEN
Sinds onze nieuwsbrief van april mochten wij 
opnieuw giften ontvangen. Dit geeft ons adem-
ruimte om kwalitatieve dienstverlening te blij-
ven bieden.

 > Sympathisanten uit Roeselare, Ouden-
burg en Assebroek maakten een gift over.

 > Dankzij serviceclub Rotary Torhout-Hout-
land zal onze wachtruimte mooi aange-
kleed zijn.

 > Onze trouwe vrienden van serviceclub 
Lions Liederik Harelbeke betaalden de 
factuur van de verhuisfirma die onze 
meubels en dozen heeft verhuisd. 

WISHLIST

Wij hebben een wishlist, een lijst met dromen 
die wij nog willen realiseren, maar waarvoor 
de middelen ons ontbreken. Bedrijven of ser-
viceclubs die ons willen steunen, kunnen 
deze wishlist opvragen via info@vzwvictor.be. 
Enkele voorbeelden van onze dromen: uitbrei-
ding van onze autitheek met nieuwe boeken/
materialen, laptops, vrijetijdsactiviteiten voor 
personen met autisme, extra man- of vrouw-
kracht om de wachtlijstproblematiek aan te 
pakken, steun bij de inrichting van ons eigen 
huis… een plek onder de zon.

WE VERMELDEN GRAAG DE 

MOGELIJKHEDEN OM ONZE 

DIENST FINANCIEEL TE 

STEUNEN:

 > Je kan een storting doen 

met vermelding GIFT op het 

rekeningnummer: 

BE79 0015 4169 2233.  

Elk bedrag is welkom. Giften 

vanaf € 40 zijn fiscaal aftrek-

baar.

 > Ter gelegenheid van een ver-

jaardagsfeest, jubileum,... kan 

je aan je gasten vragen om 

vzw Victor financieel te steu-

nen als alternatief geschenk. 

Ook hier geldt: giften vanaf 

€ 40 die rechtstreeks op onze 

rekening worden gestort met 

vermelding “gift” geven recht 

op een fiscaal attest.

 > Een manier om ons te steunen 

zonder dat het jou iets kost? 

Dat kan via Trooper als je 

online winkelt. Meer informa-

tie vind je hier: 

https://trooper.be/

mailto:info%40vzwvictor.be?subject=
https://trooper.be/
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KALENDER

DATUM ACTIVITEIT

29.07.22 -  
15.08.22 SLUITING SECRETARIAAT

17.08.22 - 
19.08.22

MINIBRUS

BRUSSENWERKING VOOR BROERS EN ZUSSEN VAN HET 1E EN 2E LEERJAAR

(inschrijvingen afgesloten)

22.08.22 - 
26.08.22

BRUSSENBENDE

BRUSSENWERKING VOOR BROERS EN ZUSSEN VAN HET 5E EN 6E LEERJAAR 

EN 1E MIDDELBAAR

(inschrijvingen afgesloten)

zomer 22

KAMP- EN VAKANTIEAANBOD LIGA AUTISME VLAANDEREN VOOR KINDEREN, 

JONGEREN EN VOLWASSENEN MET AUTISME

(inschrijvingen voor deze zomer reeds afgesloten)

interesse voor volgende jaren? alle info na te lezen op: https://www.

ligaautismevlaanderen.be/kampen of schrijf je in op de nieuwsbrief van de liga autisme 

vlaanderen om op de hoogte te blijven

najaar 22

INFOAVONDEN ‘AUTISME EN EETPROBLEMEN’, ‘WAT IS  AUTISME’, ‘STRAFFEN 

EN BELONEN’

(meer info volgt via aparte mail)

Meer info over bovenstaande evenementen kan je vinden via 
https://www.vzwvictor.be/kalender

https://www.vzwvictor.be/kalender/activiteit/53/Minibrus
https://www.vzwvictor.be/kalender/activiteit/55/Brussenbende
https://www.ligaautismevlaanderen.be/kampen
https://www.ligaautismevlaanderen.be/kampen
https://www.vzwvictor.be/kalender
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NIEUWS 
VAN DE ADMINISTRATIE
AAN WIE KAN IK ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN DOORGEVEN?

 > Wijzigingen i.v.m. adresgegevens of gezinssamenstelling: 
via 051 25 25 28 of info@vzwvictor.be

 > Wijzigingen in de betaalgegevens via els@vzwvictor.be

HOE KAN IK DE DIENST BEREIKEN VOOR INFORMATIE?

Voor algemene vragen of informatie kan je steeds terecht op het onthaal van 
vzw Victor. Het secretariaat is elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9u 
en 12u30 op 051 25 25 28. Op andere tijdstippen kan je een bericht inspreken op 
het antwoordapparaat of een e-mail sturen naar info@vzwvictor.be. Wij nemen 
dan contact met je op als je je gegevens achter laat. Tijdens de zomervakantie 
zal het secretariaat gesloten zijn van 29 juli tot en met 15 augustus 2022.

HOE AANMELDEN?

U kan zich elektronisch bij onze dienst aanmelden via onze website:  
www.vzwvictor.be.  
Klik links bovenaan op de knop ‘aanmelden’. 
Indien u hierbij problemen ondervindt, geen toegang hebt tot internet of u 
hebt nog extra vragen, kan u contact opnemen met onze dienst. 
Dit kan elke werkdag tussen 9u en 12u30 op het nummer 051 25 25 28.
Het initiatief ligt bij de zorgvrager zelf. Dat wil zeggen dat de zorgvrager 
zelf (of zijn/haar ouders) contact met ons moet opnemen om aan te melden. 
Als een doorverwijzer inschat dat dit voor de betrokkenen moeilijk is, gelieve 
ons dit te melden. Op die manier kunnen wij een oplossing voorzien.

Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6, 8800 Roeselare
051 25 25 28 - info@vzwvictor.be 

bank: BE79 0015 4169 2233 
ondernemingsnummer: 0894.111.455
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