Kwaliteit van zorg in de voorzieningen
voor personen met een handicap.

Dwingende aandachtspunten – 24 maart 2007
Fovig verwijst naar zijn basistekst over kwaliteit van leven van november 2004 en haalt hieruit
volgende elementen nog eens expliciet naar voor:

²

FOVIG stelt vast dat er door gebrek aan verzorgend en opvoedend personeel
problemen ontstaan in de kwaliteit van het zorgaanbod. Te vaak komen afwijkingen
voor op een normaal schema van dag- en uurindeling, in het bijzonder met betrekking
tot opstaan en slapengaan, specifiek bij de meest zorgbehoevenden. Midden in de
voormiddag neemt men geen ontbijt meer en in de vooravond gaat men nog niet
slapen. FOVIG stelt vast dat gewone dagactiviteiten te vaak niet gerealiseerd worden
wegens tekorten in het begeleidingskader. Ondersteuning wordt daardoor soms
noodgedwongen verengd tot verzorging. Daarom pleit FOVIG ervoor dat er steeds
voldoende basispersoneel beschikbaar is, vooral op piekmomenten.

²

FOVIG is van oordeel dat op het vlak van personeelswissel bij het verzorgend en
opvoedend basispersoneel de limiet bereikt is. FOVIG wenst deze naar de toekomst
toe een halt toe te roepen. FOVIG vraagt dat er een beperking van deeltijds en
halftijds werk ingevoerd wordt om dit op korte termijn beter te kunnen beheersen.

²

FOVIG pleit voor een verbetering en modernisering van de bestaande accommodatie
waar nodig en aangewezen. FOVIG wenst dat de inspanningen voor vernieuwbouw
voldoende substantieel zijn en in passende verhouding staan met de behoeften van de
personen met een handicap. FOVIG kan niet aanvaarden dat op het huidige ogenblik
slaapzalen nog altijd niet definitief tot het verleden behoren.

²

FOVIG is in het bijzonder bekommerd om de zorg voor die personen die omwille van
leeftijd, graad van handicap, zorgbehoevendheid niet attractief zijn en dreigen achter
te blijven binnen de voorzieningen. Zij mogen niet vergeten worden en niet als een
restgroep beschouwd worden. Ook voor hen moet voldoende nieuwbouw en
vernieuwbouw voorzien worden.

²

FOVIG vindt het onaanvaardbaar dat de privacy van personen met een handicap
geschonden wordt omwille van gebrek aan infrastructuur op het vlak van logeren en
kortverblijf. Specifieke en afzonderlijke infrastructuur moet in de toekomst voorzien en
opgelegd worden. Dubbel gebruik moet nu reeds zoveel mogelijk vermeden worden.

²

FOVIG stelt vast dat er meer dan vroeger beroep gedaan wordt op het gewaarborgd
persoonlijk inkomen (GPI) voor de betaling van bepaalde kosten. FOVIG beklemtoont
dat dit GPI bedoeld is als een zakgeld dat aangewend wordt voor kleine dagelijkse
uitgaven op het vlak van vrijetijdsbesteding en persoonlijke zorg. Het mag niet
gebruikt worden voor kosten die voortvloeien uit de handicap en deel uitmaken van de
basiszorg voor de persoon met handicap. Daarom vraagt FOVIG dat:
o men duidelijk en precies oplijst waarvoor het GPI kan aangesproken worden en
waarvoor niet
o het GPI voldoende hoog is en volstaat om de persoonlijke kosten te dekken.
Toetssteen hierbij zijn diegenen die niet meer kunnen terugvallen op een natuurlijk
sociaal milieu
o de voorzieningen over voldoende middelen beschikken om de passende basiszorg
te geven op het vlak van vrijetijdsbesteding, persoonlijke verzorging, integratie en
inclusie
o er geen onderscheid meer gemaakt wordt in het GPI naargelang de graad van
handicap.
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