MEDISCH ATTEST
BIJZONDERE PROCEDURE HUISVESTING
Onderstaand formulier dient ingevuld te worden door een bevoegd expert, bepaald per doelgroep.
In de tabel onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de doelgroepen en corresponderende
experten.
Het document wordt via de student aan Studentenstatuut & Studiefinanciering / Studentenjobs
terugbezorgd. De hier geattesteerde gegevens zullen conform de Belgische en Europese
Privacyregelgeving verwerkt worden en behandeld conform de bepalingen in het onderwijs- en
examenreglement.

DEEL 1: TOELICHTING
1. Algemeen
Door middel van een bijzondere procedure kunnen studenten prioritair een VUB-kamer toegewezen
krijgen. Dit kan enkel wanneer een kamer van de VUB essentieel is om de studies aan te vatten of
tot een goed einde te brengen. Op basis van objectieve en duidelijke documenten moet aangetoond
worden dat het niet hebben van een VUB-kamer de studies onmogelijk maakt. De student moet
bijgevolg niet terecht kunnen op een kamer op de privémarkt.
Medische en fysieke beperkingen of sociale en psychologische oorzaken kunnen hierbij aan de basis
liggen. Financiële argumenten worden in deze procedure niet in acht genomen.

2. Doelgroepen en bevoegd expert voor de attestering
De attestering moet gebeuren door een bevoegd expert die per doelgroep bepaald is. Enkel deze
expert mag het aanvraagformulier invullen en ondertekenen.

Doelgroep

Bevoegd expert

Medische en fysieke beperkingen

(Behandelend) arts

Sociale en psychologische oorzaken

(Behandelend) (kinder- en jeugd) psychiater,
neuroloog, neuropediater, logopedist, erkend
psycholoog of geregistreerd orthopedagoog

3. Privacy
De medische documentatie worden bijgehouden in het dossier van de student door een
sociaaljuridisch adviseur van Studentenstatuut & Studiefinanciering / Studentenjobs. De
geattesteerde gegevens zullen conform de Belgische en Europese Privacyregelgeving verwerkt
worden en behandeld conform de bepalingen in het onderwijs- en examenreglement.

4. Contact
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Studentenstatuut & Studiefinanciering /
Studentenjobs via studentenstatuut.studiefinanciering@vub.be of 02/629.23.15.

DEEL 2: ATTESTERING
Onderstaand formulier dient ingevuld te worden door een bevoegd expert.

IDENTIFICATIEGEGEVENS STUDENT
Naam van de student:
Geboortedatum:
Studentennummer:

LUIK A
FUNCTIE-UITVAL
1.

Aard van de functie-uitval

Ik, ondergetekende, attesteer dat de hogergenoemde persoon lijdt aan volgende aandoening,
beperking of ziekte:

Er was tijdens het voorbije jaar en er is op heden volgende een (para-) medische follow-up:
-

Ziekteactiviteit (laatste opstoot, aantal opstoten afgelopen jaar, opnames, crisissituatie, …):

-

(Para-)medische follow-up:

2.

Gegevens voor registratie

Ik bevestig, volgend uit het voorafgaande, dat:
□

De aandoening en de functie-uitval blijvend is: er is een onbestaande of verwaarloosbare
waarschijnlijkheid op verbetering (spontaan of na behandeling) waardoor de uitval niet meer
zou beantwoorden aan één van de hogervermelde voorwaarden. De impact van de
functiebeperking op de studentenhuisvesting is voor de hele studieloopbaan een
gegevenheid.

□ De aandoening en de functie-uitval (vermoedelijk) van tijdelijke aard is: er is een effectieve
of te verwachten uitval of noodzaak tot preventieve opvolging van minstens 12 maanden,
met een impact op de studentenhuisvesting.

LUIK B
IMPACT OP MOGELIJKE HUISVESTING
Hierbij attesteer ik dat er bij de hogergenoemde student, ten gevolge van een aandoening,
beperking of ziekte beschreven in luik A van dit formulier, functie-uitval is op onderstaande functies,
met de hieronder beschreven impact op mogelijke huisvesting tot gevolg:

1.

Details functie-uitval

-

Psychomotorische functies: lichaamshouding, verplaatsingen in ruimte, motoriek (fijne en grove
motoriek, oog-hand coördinatie).
Knelpunten:

-

Energie: energieniveau, vermoeibaarheid en slaap (kwaliteit, duur, inslapen, doorslapen).
Knelpunten:

-

Psychische stabiliteit, weerbaarheid: stresshantering, dragen van verantwoordelijkheden,
omgang met onverwachte omstandigheden, met crisissituaties en stemming: stabiliteit,
adequaatheid.
Knelpunten:

-

Vitale functies: slapen, eten, concentratie, zelfzorg, pijn.
Knelpunten:

-

Sociale vaardigheden: inlevend vermogen, hulp (kunnen) vragen, groepsinteractie
Knelpunten:

-

Mobiliteit: het zich verplaatsen in een gebouw (inclusief liftgebruik enz.), het zich verplaatsen
over langere afstanden tussen gebouwen, het gebruik van het openbaar vervoer.
Knelpunten:

2.

Impact op mogelijke huisvesting

Verder attesteer ik dat voor de hogergenoemde student een kamer van de VUB essentieel is om de
studies aan te vatten of tot een goed einde te brengen. De student kan hiervoor niet terecht op de
privémarkt.
Reden:

STEMPEL, DATUM EN HANDTEKENING
VAN DE BEVOEGDE EXPERT
Datum

Stempel

Handtekening

Erkenningsnummer Psychologencommissie (indien van toepassing):
Registratienummer Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen (indien van toepassing):

