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Zorg op maat…
naar een gestuurde
ondersteuning
van de vraag
van personen met een
handicap
via het Vlaams Fonds.
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ALGEMEEN
Recht zonder voorwaarden en beperkingen
Het fundamenteel uitgangspunt voor FOVIG is het recht van de persoon met
een handicap. Dit mag aan geen voorwaarden en beperkingen gebonden
zijn:
o niet in het voortraject
o niet bij de inschaling en engagementsverklaring
o niet bij de effectieve ondersteuning.
Voor elke persoon dienen de basisbehoeften volledig vervuld te worden
ongeacht zijn oorsprong, geslacht, overtuiging en financiële draagkracht.

Niet alleen een voortraject maar een langdurig basistraject
Wat de diagnose betreft heeft de persoon niet alleen nood aan een
voortraject. Er dient vooral een basistraject uitgetekend te worden waarin de
persoonlijke vraagstelling en troekomstplanning permanent bijgehouden en
opgevolgd wordt telkens en zolang de persoon er om vraagt en er nood aan
heeft.

De nadruk niet op de sturing maar op de vraag
FOVIG kan zich niet van de indruk ontdoen dat men momenteel nog
overwegend nadenkt over vraaggestuurde zorg en nog te weinig over
vraaggestuurde zorg. Het is van oordeel dat in de eerste plaats de vraag
van de persoon met een handicap dient gesteld en verhelderd te worden om
er nadien het passende antwoord op te geven.

Sturing met waarborg van volledige vrijheid
FOVIG pleit voor een systeem dat geleid en gestuurd wordt, maar waarin
tegelijkertijd volledige vrijheid gegarandeerd wordt.
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Budget met preciese en voldoende ruime inhoud
De inhoud van het persoonsgebonden budget dient precies omschreven te
worden en dient voldoende ruim opgevat te zijn. Er moet uitgeklaard
worden wat er gebeurt met begrippen zoals gewaarborgd persoonlijk
inkomen,
integratietegemoetkoming,
inkomensvervangende
tegemoetkoming. Het gaat hier niet alleen om een principiële en inhoudelijke
maar vooral ook om een zeer concrete keuze.

Ruime opdracht voor het Vlaams Fonds
FOVIG pleit ervoor dat de ondersteuning door het Vlaams Fonds
voldoende ruim zou opgevat worden. Wij zijn er geen voorstaander van
dat taken zouden afgestoten worden op het vlak van behandeling, therapie,
opvoeding, hulp in het gezin…

Betere samenwerking en coördinatie op het niveau van de
overheid
In het bijzonder is er ook bij de overheid nood aan coördinatie,
samenwerking en overleg. Belendende sectoren zoals onderwijs,
gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg, gezondheidszorg dienen beter op
elkaar afgestemd te worden en op een geïntegreerde manier samen te
werken.

VOORTRAJECT
Wat het voortraject betreft is FOVIG voorstaander van één basisdossier.
Multidisciplinaire diensten spelen hierin een centrale rol. Deze diensten
dienen los te staan van:
o de huidige beleidssectoren
o de gebruikers
o de zorgverstrekkers.
Ze dienen onafhankelijk te zijn, de huidige sectoren te overkoepelen en
ondergebracht te worden in een centraal departement.
Ze dienen gespecialiseerd te zijn en ondergebracht in een afzonderlijk
netwerk, waarin uitdrukkelijk plaats voorzien is voor hoogwaardige en
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specifieke deskundigheid. Deze diensten dienen opgericht en uitgebouwd
te worden op basis van deskundigheidsontwikkeling.
De multidisciplinaire teams hebben niet alleen een rol bij het uitstippelen
van een voortraject maar hebben vooral als opdracht een basistraject te
ontwikkelen dat permanent geactualiseerd, bijgesteld en verfijnd wordt
telkens en zolang de persoon met een handicap er om vraagt of er nood aan
heeft.

INSCHALING EN ENGAMEMENTSVERKLARING
Wat de inschaling en engagementsverklaring betreft is FOVIG er
voorstaander van dat een persoonsgebonden budget toegekend wordt
waarmee men ondersteuningsmodules en programma’s kan inkopen
bij erkende zorgverstrekkers Deze modules en programma's
beantwoorden aan brede categorieën van zorg.
FOVIG vraagt tegelijkertijd uitdrukkelijk dat er binnen alle modules en
programma’s keuzevrijheid ingebouwd wordt. Deze vrijheid mag niet
beperkt worden tot het domein van de ADL-assistentie. Anderzijds moet de
ADL-assistentie
een
onderdeel
zijn
van
de
aangeboden
ondersteuningsmodules en –programma’s. De persoonlijke keuze van de
gebruiker wordt individueel ingeschaald en toegekend.
Er moet gewaarborgd worden dat de inschaling voldoende vlot gebeurt. Het
is geen verdere stap in diagnose en beeldvorming en geen gelegenheid
om specifieke meetinstrumenten te hanteren. Diagnostiek behoort tot de
taak van de multidisciplinaire teams.

EFFECTUERING VAN DE ONDERSTEUNING
Wat de effectuering van de ondersteuning betreft zet FOVIG dezelfde
principes voorop. De gebruiker moet kunnen kiezen binnen een
vraaggestuurd aanbod met de waarborg van volledige vrijheid.
De persoonlijke keuze van
verantwoord en gecontroleerd.

de

gebruiker

wordt

individueel

De vrijheid van de gebruiker mag niet beperkt worden tot het domein van de
ADL-assistentie.
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