
OOTT: Als thuis wonen 
tijdelijk niet kan
 
OOTT staat voor Oriëntatie en OpvolgingsTraject  
Thuiszorg voor kwetsbare ouderen. Deze begeleiding 
op maat zorgt ervoor dat je zo lang mogelijk,  
kwaliteitsvol thuis kan wonen.

In samenwerking met

V.
U

.: 
S

E
L 

G
O

A
L,

 M
ar

ia
 T

he
re

si
as

tr
aa

t 6
3a

, 3
00

0 
Le

uv
en

Wat is OOTT?

Een team van experts zoekt samen met jou 
naar een oplossing om zo lang mogelijk  
thuis te blijven wonen. Deze hulp bestaat 
uit:

•  de juiste zorg- en hulpverlening in de 
thuiszorg zoeken

•  advies aanbieden rond de aanpassing 
van de woning om zo langer zelfstandig 
thuis te kunnen blijven

•  een tijdelijke opvang voorzien als 
 zelfstandig wonen even niet mogelijk is
•  de mogelijkheid om hulpmiddelen uit te 

testen
•  de situatie tot één jaar na het eerste 

contact opvolgen. Tijdens dit jaar kan je 
steeds een beroep doen op de casema-
nager

Wie komt in aanmerking?

•  60-jarigen of ouder 
•  woonachtig in arrondissement Leuven
•  er is sprake van een verhoogde 
 kwetsbaarheid  
•  er is de intentie om nog thuis te wonen 

Wanneer kies je voor OOTT? 

Een (crisis) situatie waardoor het niet moge-
lijk is om thuis te wonen.
En/of
Er is nood aan optimalisatie van de thuis-
zorgsituatie door een expertenteam.

Instroming vanuit: 

• Ziekenhuis
• Thuis

Hoe aanmelden voor het OOTT?

• Kom je in aanmerking voor deze begelei-
ding op maat? Neem contact op met je 
hulpverlener (bv. huisarts, verpleegkundi-
ge, maatschappelijk werker ...). Hij kan je 
aanmelden bij OOTT. 

• Ken je als hulpverlener iemand die in aan-
merking komt voor deze begeleiding op 
maat? Neem contact op met de casema-
nagers van OOTT. Zij toetsen telefonisch 
met je af of de persoon aan de criteria 
voldoet. 

Contact

• Aanmelding en casemanagers:  
Telefoon: 016 33 70 36 of 016 33 70 37 

 E-mail: casemanager@oott.be
• Verpleegkundige:  

Telefoon: 016 33 70 38
 E-mail: verpleegkundige@oott.be
• Adres: 

Campus Sint-Pieter (10de verdieping) 
Brusselsestraat 69, 3000 Leuven



Een oplossing 
op maat
 OOTT met verblijf 

Wat? 

Indien je nood hebt aan opvang en verzor-
ging, voorziet OOTT een tijdelijk verblijf met 
overnachting in eenpersoonskamer in cam-
pus Sint-Pieter (Leuven). Tijdens dit verblijf 
bekijkt een team van experts samen met jou 
en je familie welke problemen je ondervindt 
en welke oplossingen er bestaan. Het team 
van experts organiseert ondertussen een 
overleg met de zorgverleners en stelt samen 
met hen een nieuw hulpverleningsplan op. 
Als de zorg op punt staat, kan je terugkeren 
naar een veilige thuissituatie. 

Wat kost een traject met verblijf? 

60 euro per dag voor het verblijf in een 
eenpersoonskamer 

Wat is niet inbegrepen? 
•  Kinesitherapeutische behandelingen
•  Dokterskosten
• Medicatie
• Materiaal dat aangekocht of gehuurd 

wordt tijdens het verblijf indien het zelf 
niet werd meegebracht (bv. handdoeken-
pakket, incontinentiemateriaal, wond-
zorgmateriaal ...)

•  Er wordt verwacht dat je het volgende 
meebrengt naar het OOTT-verblijf  
(zowel met of zonder overnachting): 
-  Voorschriften (van een arts) voor  

eventuele verpleegkundige verzorging 
en kinesitherapie.

-  Hulpmiddelen die thuis reeds werden 
gebruikt (bv. rollator, zitkussen ...).

-  Medicatie en eventueel nieuw  
voorgeschreven medicatie.

Bepaalde ziekenfondsen voorzien 
een tussenkomst voor OOTT met 
overnachting:
 
CM Leuven: 15 euro/dag
Soc. Ziekenfonds Brabant: 
18 euro/dag
Neutraal ziekenfonds: 
15 euro/dag
Liberaal ziekenfonds:
Meer info bij het ziekenfonds

 OOTT zonder verblijf 

Wat? 

Je kan ook zonder overnachting in ons 
traject stappen. Dit wil zeggen dat je 
enkele dagen naar ons komt en dat onze 
experts met jou bekijken welke problemen 
je thuis ondervindt en welke oplossingen 
er bestaan. We werken ondersteunend en 
preventief.

Wat kost dit traject zonder verblijf?

28 euro per dag zonder overnachting
(warme maaltijd inbegrepen) 

 Hoe wordt een opname geregeld?   

• Een opname in het OOTT-traject gebeurt 
enkel na bespreking met het OOTT-team.

• Het tijdstip van een eerste kennismaking 
met het team wordt overeengekomen.

Voor beide opties (met of zonder overnach-
ting) volgt het OOTT-team de situatie tot een 
jaar nadien op. 

 Praktische afspraken 

•  OOTT brengt alle partijen op de hoogte 
van de startdatum van de opname in het 
traject.

•  Heb je een vaste huisarts, verpleegkun-
dige of kinesitherapeut? Dan bieden we 
hen de mogelijkheid om jou ook tijdens 
het verblijf op te volgen en te verzorgen. 


