
Aangepaste Vakanties
Vakantieaanbod2017



Vakantie. Genieten 
en loslaten. Tot rust 
komen en ontdekken. 
Verwennen en verwend 
worden.



Beste vakantieganger

Wil je er even tussenuit om de batterijen op te laden? Ook dit jaar 
staan onze vrijwilligers klaar om jou een onvergetelijke vakantie te 
bezorgen. Begint het al te kriebelen? In deze brochure ontdek je ons 
vakantieaanbod.

In 2017 kan je kiezen uit vijftien vakantieweken op drie verschillende 
locaties in België en Nederland. Je kiest de locatie die je het meest 
doet wegdromen. Want elke bestemming is uniek. Je verblijft in 
een van onze prachtige accommodaties en kiest zelf uit de vele 
activiteiten en excursies. Bovendien kan je rekenen op de goede 
zorgen en begeleiding van onze enthousiaste Rode Kruisvrijwilligers. 

Zo bezorgen we jou een onvergetelijke en zorgeloze vakantie, 
ook al lijkt dit door jouw beperking, ziekte of ouderdom 
niet vanzelfsprekend. Ook jouw partner, vriend, familielid of 
mantelzorger is welkom op onze Aangepaste Vakanties. Zo geniet je 
dubbel!

Een aangepaste vakantie van Rode Kruis-Vlaanderen
 ■ Drie unieke vakantieverblijven.

 ■ Rolstoelvriendelijke accommodaties.

 ■ Vakantieweken op maat van een specifieke doelgroep. 

 ■ Je kan een partner, vriend, familielid of mantelzorger meenemen op vakantie.

 ■ Elke accommodatie heeft een gevarieerd aanbod aan activiteiten en excursies. 

 ■ Je kiest zelf aan welke activiteiten je deelneemt.

 ■ Onze goed opgeleide Rode Kruisvrijwilligers zorgen dag en nacht voor jou.
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Aanbod
Onze Aangepaste Vakanties zijn maximaal 
afgestemd op je noden. Daarom bieden we 
vakantieweken op maat van een specifieke 
doelgroep. In 2017 organiseren we vijftien 
vakantieweken voor vier verschillende doel-
groepen:

 ■ 8 vakantieweken voor mensen met een 
fysieke beperking, ziekte of ouderdom;

 ■ 5 vakantieweken voor mensen met een 
meervoudige of lichte/matige verstandelij-
ke beperking;

 ■ 1 vakantieweek voor mensen met een fysie-
ke beperking of ziekte tussen 18 en 45 jaar;

 ■ 1 vakantieweek voor mensen met kanker.

Acht vakantieweken richten zich tot personen 
die omwille van hun fysieke beperking, ziekte 
of ouderdom moeilijk op vakantie kunnen. 

Daarnaast zijn er ook vijf vakantieweken spe-
ciaal voor mensen met een meervoudige of 
lichte/matige verstandelijke beperking.  

Eén vakantieweek is specifiek bedoeld voor 
18-45-jarigen met een fysieke beperking of 
ziekte.

Natuurlijk kan 
ook jullie partner, 
vriend, familielid of 
mantelzorger mee, 
want ook zij verdienen 
een zorgeloze en 
relaxte vakantie.

Rode Kruis-Vlaanderen organiseert dit jaar 
voor het eerst een vakantieweek in samenwer-
king met Kom op tegen Kanker. Mensen met 
kanker die omwille van deze ziekte moeilijker 
hun weg vinden in het traditionele vakantie-
aanbod, kunnen tijdens deze week samen met 
hun partner, vriend(in) of familielid een heerlij-
ke tijd beleven aan onze Belgische kust. Bij ons 
kom je helemaal tot rust, en heb je de moge-
lijkheid om je verhaal te delen met lotgenoten. 
Yoga, een kustwandeling, of toch liever een 
boek lezen? Dat beslis jij volledig zelf! Geniet 
mee van deze vakantie en laat al je zorgen 
varen.

Prijzen
Wens je een tegemoetkoming van Rode 
Kruis-Vlaanderen, dan gelden de prijzen van 
de laatste kolom. Betaal je zelf de totale prijs 
voor jouw vakantie, dan help je mensen die 
het financieel moeilijker hebben om ook te 
genieten van een deugddoende vakantie.  
Je betaalt dan de prijzen die vermeld staan in 
de kolom “Prijs zonder tegemoetkoming”.
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Wanneer Voor wie? Waar? Blz. Aantal 
gasten

Prijs zonder 
tegemoet- 

koming

Prijs met  
tegemoet- 

koming

20/03 - 25/03
Mensen met een meer-

voudige of lichte/matige 
verstandelijke beperking**

Vakantieschip   
J. Henry Dunant 8 55 € 1.123,5 € 536,5

03/04 - 08/04
Mensen met een  

fysieke beperking,  
ziekte of ouderdom*

Vakantieverblijf 
Middelpunt 6 30 € 1.060 € 473

01/05 - 06/05
Mensen met een  

fysieke beperking,  
ziekte of ouderdom*

Hotel IJsselvliedt 10 30 € 1.046,5 € 458,5

15/05 - 20/05
Mensen met een  

fysieke beperking,  
ziekte of ouderdom*

Vakantieschip   
J. Henry Dunant 8 55 € 1.123,5 € 536,5

29/05 - 03/06
Mensen met een meer-

voudige of lichte/matige 
verstandelijke beperking**

Vakantieverblijf 
Middelpunt 6 30 € 1.060 € 473

12/06 - 17/06
Mensen met een  

fysieke beperking,  
ziekte of ouderdom*

Hotel IJsselvliedt 10 30 € 1.046,5 € 458,5

03/07 - 08/07
18- tot 45-jarigen met  
een fysieke beperking  

of ziekte*

Vakantieschip   
J. Henry Dunant 8 55 € 1.123,5 € 536,5

10/07 - 15/07 Mensen met kanker Vakantieverblijf 
Middelpunt 6 30 € 1.060 € 473

31/07 - 05/08
Mensen met een  

fysieke beperking,  
ziekte of ouderdom*

Vakantieverblijf 
Middelpunt 6 30 € 1.060 € 473

14/08 - 19/08
Mensen met een meer-

voudige of lichte/matige 
verstandelijke beperking**

Vakantieverblijf 
Middelpunt 6 30 € 1.060 € 473

28/08 - 02/09
Mensen met een  

fysieke beperking,  
ziekte of ouderdom*

Hotel IJsselvliedt 10 30 € 1.046,5 € 458,5

11/09 - 16/09
Mensen met een  

fysieke beperking,  
ziekte of ouderdom*

Vakantieschip   
J. Henry Dunant 8 55 € 1.123,5 € 536,5

25/09 - 30/09
Mensen met een  

fysieke beperking,  
ziekte of ouderdom*

Vakantieverblijf 
Middelpunt 6 30 € 1.060 € 473

09/10 - 14/10
Mensen met een meer-

voudige of lichte/matige 
verstandelijke beperking**

Vakantieverblijf 
Middelpunt 6 30 € 1.060 € 473

23/10 - 28/10
Mensen met een meer-

voudige of lichte/matige 
verstandelijke beperking**

Vakantieverblijf 
Middelpunt 6 30 € 1.060 € 473

*Zijn er tien weken voor aanvang nog plaatsen vrij? Dan kunnen onder bepaalde voorwaarden ook mensen met 
een lichte/matige verstandelijke beperking zich inschrijven.

**Zijn er tien weken voor aanvang nog plaatsen vrij? Dan kunnen onder bepaalde voorwaarden ook mensen met 
een fysieke beperking, ziekte of ouderdom zich inschrijven.
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Aanmelden
Je aanmelden voor een Aangepaste Vakantie 
doe je via: 

www.rodekruis.be/ikwilopvakantie 

Vul de vragenlijst zorgvuldig in. Deze informa-
tie vormt de basis voor de kwalitatieve zorg 
tijdens jouw verblijf. Vermeld dus zeker ook 
aandachtspunten en leefgewoontes. 

Word je vergezeld door een vakantiegenoot, 
dan hebben we ook van deze persoon bepaal-
de gegevens nodig. Vergeet deze persoon dus 
zeker niet aan te melden. 

Aanmelden kan je zelfstandig of met de hulp 
van anderen doen. Je kan je ook nog altijd via 
je lokale Rode Kruisafdeling aanmelden. De 
contactgegevens vind je op www.rodekruis.be 
> Wie zijn we > Afdeling 

Aangemeld?
 ■ Voor de inschrijvingen houden we alleen 

rekening met volledig ingevulde aanmeldin-
gen.

 ■ Wanneer je het statuut van verlengde 
minderjarigheid hebt, dan heb je voor een 
vakantie buiten België toestemming nodig 
van je ouder(s) of voogd. Je kan dit formu-
lier opvragen bij jouw gemeente. Breng dit 
zeker mee. 

 ■ Onze Aangepaste Vakanties zijn soms snel 
volzet. Daarom biedt de aanmelding geen 
garantie op deelname. Zodra we de aan-
melding ontvangen hebben, laten we jou 
zo snel mogelijk weten of je mee kan op de 
vakantieweek van jouw keuze.

 ■ Heb je een bevestiging ontvangen? Dan 
verwachten we dat je meegaat op vakantie 
en is de annulatieregeling van toepassing 
(zie blz. 12). 

 ■ Is de vakantieweek van jouw keuze al vol-
zet? Dan stellen we je een alternatieve va-
kantieweek voor. Je beslist zelf of je ingaat 
op dit voorstel.

 ■ Ongeveer vier weken voor vertrek ontvang 
je de reisdocumenten.

 ■ Ga je meer dan één keer in hetzelfde jaar 
mee op Aangepaste Vakantie? Dan betaal 
je voor je tweede of volgende vakanties de 
volledige prijs.

Niet te vergeten!
 ■ Is je vakantiegenoot reeds aangemeld?

 ■ Wens je de kamer te delen met iemand die je kent?

 ■ Wens je gebruik te maken van ons centraal geregeld vervoer?
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De vakantieverblijven

Vakantieschip
J.H. Dunant
Nederland

Vakantieverblijf  
Middelpunt
Middelkerke

Hotel  
IJsselvliedt

Wezep

5



Zeeparel aan de 
Belgische kust: 
pure recreatie en 
ontspanning

Middelpunt is een prachtig vakantieverblijf 
aan de Belgische kust. In de hippe lounge 
kan je rustig genieten van een leuk gezel-
schapsspel of een goed boek. 

Op zonnige dagen geniet je op het buiten-
terras van een spelletje petanque met een 
drankje erbij. Vakantieverblijf Middelpunt 
ligt in de bruisende badstad Middelker-
ke, dé uitvalsbasis voor uitstapjes in de 
buurt. Wat dacht je van een namiddagje 
bowling of minigolf? Of trek je er liever met 
onze vrijwilligers op uit richting Fort Napo-
leon in Oostende of het Sealife Center in 
Blankenberge?

Terug in het vakantieverblijf legt de keu-
kenploeg je culinair in de watten. Het va-
kantieverblijf telt 44 aangepaste tweeper-
soonskamers. Elke kamer is uitgerust met 
2 hoog-laagbedden, een noodoproepsys-
teem, een eigen ijskast en een aangepaste 
badkamer. Je beschikt over een eigen bal-
kon, tv en gratis internet.

Vakantieverblijf 
Middelpunt 

Westendelaan 37 
8430 Middelkerke 
België
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Vakantieweken in  
vakantieverblijf Middelpunt

3 april tot 8 april 
31 juli tot 5 augustus 
25 september tot 30 september

Mensen met een fysieke beperking, ziekte of ouderdom*

29 mei tot 3 juni 
14 augustus tot 19 augustus 
9 oktober tot 14 oktober 
23 oktober tot 28 oktober

Mensen met een meervoudige of lichte/matige verstandelijke 
beperking**

10 juli tot 15 juli Nieuw: Mensen met kanker

*Zijn er tien weken voor aanvang nog plaatsen vrij? Dan kunnen onder bepaalde voorwaarden ook 
mensen met een lichte/matige verstandelijke beperking zich inschrijven.

**Zijn er tien weken voor aanvang nog plaatsen vrij? Dan kunnen onder bepaalde voorwaarden ook 
mensen met een fysieke beperking, ziekte of ouderdom zich inschrijven.

Faciliteiten
 ■ Binnentuin met terras
 ■ Lounge
 ■ Ontspanningsruimte
 ■ Badkamer met comfortbad
 ■ Rolstoelbusjes voor uitstapjes in de 

omgeving
 ■ Aangepaste fietsen

Het programma
 ■ In de nabije omgeving zijn er ruime 

wandel- en fietspaden en een stads-
park.

 ■ Zwembad Duinenbad ligt op wandelaf-
stand van het vakantieverblijf. 

 ■ Zin in een uitstapje? Een Rode Kruisvrij-
williger zorgt voor aangepaste begelei-
ding. De omgeving biedt voor elk wat 
wils: Fort Napoleon Oostende, Explora-
do Oostende of Sealife Center Blanken-
berge. Bij de nabije Bowling De Kegel 
kan je terecht voor een middagje bow-
ling, karting en minigolf. Een bezoekje 
aan het Serpentarium Blankenberge 
of Domein Raversijde Oostende is ook 
zeker en vast de moeite. De excursies 
zijn niet in de prijs inbegrepen.
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Een riviercruise deluxe, 
gecombineerd met 
uitstappen in leuke 
havenstadjes

Stap aan boord! Vakantieschip J. Henry 
Dunant neemt je mee op een luxueuze en 
comfortabele cruise. Geniet mee op zee 
en aan wal! 

Twee keer per week meren we aan in een 
havenstadje. Dé ideale gelegenheid om te 
winkelen, cultuur op te snuiven of om ge-
woon even vaste grond onder de voeten 
te voelen. De Rode Kruisvrijwilligers gaan 
graag met je mee. Het vakantieschip telt 34 
tweepersoonshutten met grote ramen. Zo 
kan je volop genieten van het uitzicht. 

Per twee kajuiten deel je één badkamer. 
Daarnaast is er ook een grote, aangepaste 
badruimte, met een elektrisch hoog-laag-
bad, een tillift en een ingebouwde jacuzzi.

Vakantieschip  
J. Henry Dunant

Vertrek- en aankomstplaats variëren
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Faciliteiten
 ■ Kapsalon
 ■ Lounge, overdekte serre, restaurant en 

salon
 ■ Souvenirshop
 ■ Zonnedek

Het programma
 ■ Elke ochtend na het ontbijt varen we 

uit. De kapitein geeft uitleg bij de vaar-
route. Daarna kies je wat je het liefst 
doet: je geniet op het zonnedek, neemt 
deel aan een activiteit, of vult de dag 
op een andere manier in. Aan jou de 
keuze!

 ■ ’s Avonds meren we aan en kan je aan 
wal. Maar ook aan boord is er altijd wat 
te beleven: je maakt plezier tijdens de 
themafeesten in het salon, of droomt 
weg bij de sterren op het dek.

 ■ Op een aantal namiddagen meren we 
aan in een havenstadje. Ga je graag op 
ontdekking, of geniet je liever in alle 
rust van een terrasje? Je kiest zelf. De 
Rode Kruisvrijwilligers staan klaar om je 
te vergezellen. De excursies zijn niet in 
de prijs inbegrepen.

Vaarroute
Welke vaarroute het schip volgt, lees je in 
de reisdocumenten. Die bezorgen we je 
een viertal weken voor vertrek. Het schip 
vaart meestal door de Nederlandse bin-
nenwateren. 

Vertrek-, aankomstplaats en vaarroute zijn 
steeds onder voorbehoud en kunnen door 
de kapitein gewijzigd worden.

Vakantieweken op het  
vakantieschip J. Henry Dunant

20 maart tot 25 maart Mensen met een meervoudige of lichte/matige verstandelijke 
beperking**

15 mei tot 20 mei 
11 september tot 16 september Mensen met een fysieke beperking, ziekte of ouderdom*

3 juli tot 8 juli 18- tot 45-jarigen met een fysieke beperking of ziekte*

*Zijn er tien weken voor aanvang nog plaatsen vrij? Dan kunnen onder bepaalde voorwaarden ook 
mensen met een lichte/matige verstandelijke beperking zich inschrijven.

**Zijn er tien weken voor aanvang nog plaatsen vrij? Dan kunnen onder bepaalde voorwaarden ook 
mensen met een fysieke beperking, ziekte of ouderdom zich inschrijven.

20/03-25/03 Antwerpen  ~~~ ~~~ Tiel

15/05-20/05 Antwerpen  ~~~ ~~~ Tiel

03/07-08/07 Gorinchem  ~~~ ~~~ Antwerpen

11/09-16/09 Antwerpen  ~~~ ~~~ Terneuzen
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Zorgeloos genieten 
op een landgoed dat 
geschiedenis ademt

Hotel IJsselvliedt ligt aan de rand van het  
Nederlandse Gelderland. Het herenhuis is 
twee eeuwen oud maar biedt aangepaste 
kamers met alle moderne comfort. Geniet 
van een heerlijke combinatie van natuur, 
cultuur en verwennerij.

Zin in een tocht door de natuur? Met 
een rolstoel, te voet, een duofiets of zelfs 
per kano, begint jouw ontdekkingstocht al 
zodra je de voordeur achter je sluit. 

Blijf je liever een dagje in het hotel? Verwen 
jezelf dan met een bezoek aan de sauna of 
de zonnebank. Je kan ook een kopje koffie 
drinken in de oranjerie. 

Hotel IJsselvliedt heeft een uitstekende 
keuken. Elke ochtend, middag en avond 
staan er verzorgde en gezonde maaltijden 
op het menu. We sluiten de vakantieweek af 
met een feestelijk diner.

Hotel  
IJsselvliedt 

IJsselvliedtlaan 1 
8091 PN Wezep 
Nederland
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Faciliteiten
 ■ Fietsen (ook duofietsen)

 ■ Internetcafé

 ■ Kapsalon

 ■ Restaurant, oranjerie, prieel en salon

 ■ Rolstoelbusjes om uitstapjes te maken 
in de omgeving

 ■ Sauna, schoonheidssalon en zonnebank

Het programma
 ■ Zowel overdag als ’s avonds staan er 

uiteenlopende activiteiten op het pro-
gramma. Er is voor ieder wat wils! Daar-
naast kan je ook heerlijk ontspannen in 
de sauna of onder de zonnebank.

 ■ Het domein telt verschillende prachtige 
wandel- en fietsroutes.

 ■ Wil je een uitstapje maken? Onze vrij-
willigers gaan samen met jou winkelen 
in Apeldoorn, brengen een bezoek aan 
paleis Het Loo of maken een wandeling 
door Giethoorn. De excursies zijn niet in 
de prijs inbegrepen.

 ■ We sluiten de vakantie af met een heer-
lijk slotdiner in het restaurant.

Vakantieweken in  
hotel IJsselvliedt

1 mei tot 6 mei 
12 juni tot 17 juni 
28 augustus tot 2 september

Mensen met een fysieke beperking, ziekte of ouderdom*

*Zijn er tien weken voor aanvang nog plaatsen vrij? Dan kunnen onder bepaalde voorwaarden ook 
mensen met een lichte/matige verstandelijke beperking zich inschrijven.
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Praktisch

Standaardarrangement
Een vakantieweek begint op maandagmiddag 
tussen 14 en 16 uur. Voor de vakantieweek 
op het schip J. Henry Dunant word je tussen 
13u30 en 15 uur verwacht. Je verblijft vijf 
nachten op de vakantiebestemming. De vakan-
tieweek eindigt op zaterdagochtend tussen 9 
uur en 10u30. Als de aankomst- en vertrekuren 
wijzigen, brengen we je tijdig op de hoogte.

Deelnameprijs

Op blz. 3 vind je de kostprijs per persoon.

Inbegrepen bij de deelnameprijs

 ■ Volpension: ontbijt, lunch, avondmaaltijd, 
koffie en thee gedurende de hele dag.

 ■ Gebruik van alle faciliteiten in de vakantie-
verblijven.

 ■ Zorg tijdens de hele vakantie en begelei-
ding tijdens excursies.

 ■ Verblijf in een tweepersoonskamer  
(gedeeld met een bekende of onbekende 
kamergenoot).

 ■ Voor de vakantieweken in Nederland is een 
beperkte reis- en bagageverzekering inbe-
grepen.

Niet inbegrepen bij de deelnameprijs

 ■ Vervoer van en naar de accommodatie.
 ■ Frisdrank en alcoholische dranken.
 ■ Kinesitherapiebehandeling.
 ■ Toegangsgeld voor excursies, aankoop van 

postkaarten ... Neem hiervoor zakgeld mee, 
minimaal 80 euro.

Dieet
Op de Aangepaste Vakanties wordt vet- en 
zoutarm gekookt. Volg je een dieet of ben je 
allergisch voor bepaalde voedselbestandde-
len? Vermeld dit dan bij je aanmelding.

Aangepaste faciliteiten
 ■ Alle kamers zijn uitgerust met hoog-laag-

bedden, een tv en een oproepsysteem.
 ■ Er zijn tilliften beschikbaar.
 ■ Het sanitair is aangepast aan mensen met 

een functiebeperking. Alle verdiepingen zijn 
bereikbaar per lift.

 ■ In de vakantieverblijven (met uitzondering 
van het vakantieschip) zijn er rolstoelbusjes 
beschikbaar voor excursies.

Annulatie
Rode Kruis-Vlaanderen heeft geen annulatieverzekering. Wij raden je dan ook aan om zelf een verze-
kering af te sluiten. 

Annuleer je je vakantie omwille van medische redenen? Bezorg ons dan een doktersattest, zelfs als je 
de vakantie nog niet betaald hebt. Als je al betaald hebt en je bezorgt ons een geldig doktersattest, 
dan betaalt Rode Kruis-Vlaanderen het betaalde bedrag terug.

Annuleer je je vakantie omwille van niet-medische redenen? Tot en met 60 dagen voor afreis rekenen 
we 50 euro administratiekosten aan. Bij annulatie minder dan 60 dagen voor afreis brengen we de 
deelnameprijs in rekening. 

≥ 60 dagen voor afreis < 60 dagen voor afreis

Medische redenen € 0
mits geldig doktersattest

€ 0
mits geldig doktersattest

Niet-medische redenen € 50 
administratiekost deelnameprijs

Zijn er onvoldoende inschrijvingen voor een vakantie? Dan kan Rode Kruis-Vlaanderen tot een week 
voor aanvang de vakantie annuleren. We proberen dan een goed alternatief te bieden. Als je geen 
gebruik wil maken van dit alternatief, dan krijg je het betaalde bedrag volledig terug.
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Europese ziekteverzekeringskaart
Neem je Europese ziekteverzekeringskaart 
mee op vakantie. Die heb je nodig voor elke 
medische transactie. Een SIS-kaart is niet 
geldig in Nederland. Moet je nog een Europe-
se ziekteverzekeringskaart aanvragen bij je 
ziekenfonds? Hou er dan rekening mee dat het 
een drietal weken kan duren voor je de verze-
keringskaart ontvangt.

Activiteiten en excursies
In deze brochure vind je enkele voorbeelden 
van uitstapjes. Op elke vakantiebestemming 
is er uiteraard nog veel meer te beleven. Rode 
Kruis-Vlaanderen stelt je bij aankomst een 
uitgebreid aanbod voor. Je kiest zelf aan welke 
activiteiten je wil deelnemen. Heb je hulp 
nodig? Dan begeleiden onze Rode Kruisvrijwil-
ligers je als je eropuit trekt.

Roken
In de accommodaties mag je niet roken. De 
vakantieverblijven beschikken wel over een 
rookruimte. Op het schip kan je op het zonne-
dek roken.

Verblijf in een tweepersoonskamer
Tijdens alle vakanties verblijf je in een twee-
persoonskamer. Als je partner of een kennis 
meegaat op vakantie, krijgt die dezelfde ka-
mer. Wil je dat liever anders regelen? Vermeld 
het dan bij je aanmelding. Als je alleen op va-
kantie gaat, deel je de kamer met een andere 
gast. Uiteraard houden we rekening met jouw 
privacy.

Vervoer
Je regelt zelf het vervoer van en naar de 
vakantieaccommodatie. Heb je geen vervoer? 
Dan zoeken wij samen met jou naar een oplos-
sing. Indien je wenst dat Rode Kruis-Vlaande-
ren je vervoer regelt, vragen we een bijdrage 
van €25 per persoon.

Begeleiding door vrijwilligers
Tijdens de vakantie kan je even alle zorg 
overlaten aan onze goed opgeleide Rode 
Kruisvrijwilligers. Zij zijn er om je te helpen en 
te verzorgen, om je te begeleiden tijdens de 
maaltijden, bij een uitstap of bij een activiteit 
op het domein. Ook als je zware of gespeci-
aliseerde zorg nodig hebt, ben je van harte 
welkom. In alle accommodaties staan zorg- en 
verpleegkundigen voor je klaar. Op het vakan-
tieschip is altijd een arts aanwezig.

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegelaten. Voor gasten 
die afhankelijk zijn van een blindengeleide-
hond of een hulphond maken we een uitzonde-
ring. In de vakantieverblijven wordt maar een 
beperkt aantal honden toegestaan. Neem dus 
vooraf contact op om te weten wanneer je het 
best met je hond op vakantie kan.

Kinesitherapie
Tijdens de vakantie gaat er geen kinesithera-
peut mee. Je kan wel een beroep doen op een 
kinesitherapeut uit de omgeving. Aangezien 
de kinesitherapeut niet continu aanwezig is, 
vragen we om voor het vertrek via e-mail of 
telefoon door te geven welke therapie nodig 
is en hoe vaak. De rekening moet je contant 
betalen. Voorzie hiervoor voldoende zakgeld. 
Kinesitherapie in Nederland is doorgaans 
duurder dan in België. Vergeet ook zeker niet 
om een voorschrift van je arts en een over-
dracht van je kinesitherapeut mee op vakantie 
te nemen.

Medicatieschema
Tijdens de vakantie kunnen onze verpleegkun-
digen je de nodige medicijnen toedienen. Zo 
weet je zeker dat je op tijd de juiste medicatie 
krijgt. Samen met de reisdocumenten ontvang 
je een medicatieschema. Breng dit recente 
medicatieschema ingevuld mee op vakantie, 
samen met je medicijnen. Indien je medicatie 
in beheer geeft aan de verpleegkundige moet 
de medicatie ondubbelzinnig herkenbaar zijn. 
Laat de medicijnen in de originele en individue-
le verpakking.
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Meer informatie

Rode Kruis-Vlaanderen

vzw Rodekruisvakanties

Aangepaste Vakanties

Motstraat 40

2800 Mechelen

tel. 015 44 35 10

aangepastevakanties@rodekruis.be

www.rodekruis.be/ikwilopvakantie


