
               

 

Gratis lid worden van vzw Liever Thuis LM?  

Vul dan dit inschrijvingsformulier in en stuur het terug naar: 
 

vzw Liever Thuis LM 

Livornostraat 25 

1050 Brussel 

Naam:  Voornaam: 

Straat:  Nr.:  Bus:  

Postcode:  Woonplaats:  

Rijksregisternummer: ..-.  

Telefoon:    Gsm:     

E-mail: @. 

Ledenblad: op papier     via e-mail  

 
 

 

 

Gelieve de onderstaande vragen zeker te beantwoorden. Kruis aan of omcirkel het 
antwoord dat voor u van toepassing is. 

       
IK BEN: Kruis aan en omcirkel daarna het 
antwoord dat voor u van toepassing is. 

   Ik word verzorgd/geholpen door: 
- mijn ouder(s)/ partner/ kind/ 

broer/zus/ vriend/buur.  
    Ik help/zorg voor: 

- mijn ouder(s)/ partner/ kind/ 
broer/zus/ vriend/buur.  

 
 

IK WOON:  Kruis aan wat voor u van toepas-
sing is.  

    in mijn eigen woning of (service)flat 
    in een residentiële instelling  

(vb. rust- en verzorgingstehuis of een 
psychiatrisch verzorgingstehuis) 

 

IK WIL GRAAG MEER WETEN OVER: Kruis aan 
wat voor u van toepassing is.  

 Depressie en burn-out  
 Combinatie arbeid en mantelzorg 
 Rugklachten 
 Hef- en tiltechnieken   
 Premies en tegemoetkomingen  
 Dementie  
 Woningaanpassing    
 Kanker     
 Chronische ziekte (Welke? ...........................)  
 Conflicten in de zorgsituatie  
 Grenzen stellen 
 Psychiatrische ziekte (Welke?.....................)  
 Diabetes/suikerziekte 
 De Vlaamse Sociale Bescherming   
 Thuiszorgdiensten en hulpmiddelen 
 Autisme      
 Andere: ..................................................... 

Vragen of opmerkingen: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
 

 

KLEEFZEGEL MUTUALITEIT 

 

 



Beschikbaarheid van informatie in andere taal dan het Nederlands 
 
De vzw Liever Thuis LM is een door de Vlaamse overheid erkende vereniging voor 
mantelzorgers en zorggebruikers. Dit betekent dat de informatie van de vereniging enkel in 
het Nederlands kan bezorgd worden. 
 
 
Bescherming van je persoonlijke gegevens 
 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de vzw Liever Thuis LM. Dit gebeurt voor het 
ledenbeheer, voor het verzenden van het ledenblad ‘Liever Thuis’ en voor de organisatie van 
infosessies, vormingen en andere activiteiten, op basis van de contractuele relatie als gevolg 
van uw inschrijving. 
 
Als u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken voor bovenstaande doelen, gelieve dit dan te 
laten weten op volgend adres: vzw Liever Thuis LM, Livornostraat 25, 1050 Brussel, of via mail 
op lieverthuis@lm.be.   
 
Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van 
persoonsgegevens vindt u op www.lieverthuislm.be. Als u niet beschikt over een 
internetaansluiting en u wilt onze privacyverklaring graag ontvangen, kunt u hiervoor bellen 
naar 02 542 87 09. Dan sturen wij u deze verklaring op. 
 
 

mailto:lieverthuis@lm.be
http://www.lieverthuislm.be/

