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INTRO

Beste lezer,

Ik wil jullie alvast mijn beste wensen aanbieden voor een
vredevol en vreugdevol 2011, ingebed in gezondheid en
voorspoed.
Onze sector baadt in een sfeer van plannenmakerij: de VNconventie komt op toerental en werkt concrete actieplannen uit,
minister Jo Van Deurzen biedt perspectief voor 10 jaren ver,
binnen gehandicaptenorganisaties probeert men een Vlaamse
Hoge Raad op poten te zetten …
Met FOVIG proberen wij thans de cirkel rond te maken.
Nadat wij twee jaar geleden de werking in West-Vlaanderen
opnieuw opgestart hebben, zijn er op heden realistische
voornemens om ook in Brabant een provinciale werking uit te
bouwen.
Als voorzitter kan ik dit plan alleen maar ten volle
ondersteunen. Dank aan de nieuwe pioniers die zich voor of
achter de kar spannen om het echt waar te maken. Ik wil hier
vooral Hugo Verhoeven vermelden, die het vuur aan de lont
stak, en Roger Festraets, die eerste initiatiefnemer is.
Hopelijk wordt 2011 op die manier het jaar van FOVIG allround
in Vlaanderen !
Toon Callewaert,
voorzitter
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RAAD VAN BESTUUR
1.

NATIONAAL 23.11.2010

VGPH
 Er is een bemiddelaar aangeduid vanuit het kabinet
 De erkenning en subsidiëring van het VGPH is met één
jaar verlengd
 De werking op het vlak van zorgregie moet zeker
behouden blijven en wordt bevestigd en gegarandeerd
 De gebruikersverenigingen gaan akkoord om verder
samen een oplossing te zoeken
 FOVIG steunt de uitgangspunten en de krijtlijnen die
door de bemiddelaar opgesteld werden om tot een
oplossing te kunnen komen

2. Vergadering leden FOVIG in Rog te Leuven
 De leden van FOVIG werkzaam in de ROG’s zijn
bijeengekomen in Leuven op 21.10
 Op de agenda stond de ‘Herorganisatie van de
ondersteuning van de gebruikers in de overlegtafels’
 De
nota
van
Dirk
Vanderstighelen
over
de
herorganisatie
van
het
gebruikersoverleg
werd
overlopen
 De punten die van belang waren voor FOVIG werden
gemarkeerd
 De ideeën en opvattingen van FOVIG werden
doorgegeven aan Dirk Vanderstighelen.
3. Opstarten werking Vlaams-Brabant
 Er is een vraag van enkele leden om een werking in
Vlaams-Brabant op te starten
 Momenteel zijn er 10 voorzieningen uit die regio
aangesloten bij FOVIG
 Roger Festraets zal deze leden uitnodigen voor een
verkennende vergadering
 Hugo Verhoeven is bereid om te helpen bij het opstarten
van een werking
 Er wordt gesuggereerd om ook de voorzieningen die nog
niet aangesloten zijn bij FOVIG te betrekken bij de
verkennende gesprekken
 Essentieel is dat er iemand gevonden wordt die bereid is
de zaken in handen te nemen en verder te trekken.
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4. Evaluatie viering 25 jaar FOVIG
Zeer geslaagd
Zeer verzorgd
Goede infrastructuur
Voortreffelijke receptie, maaltijd en taart
Goede sprekers
Bursens sprak wel te lang
Timing is teveel uit de hand gelopen
Voortreffelijke inleidingen en bindteksten door Simonne
Spijtig dat ze haar werk niet heeft kunnen afmaken
We zijn vergeten om Carine Ostyn, Joris Marrecau en
Marc Sercu te betrekken bij de viering. De secretaris
heeft dit inmiddels rechtgezet
We krijgen veel positieve respons op het boek
Het is de bedoeling dit verder ruim te verspreiden bij de
leden van FOVIG. In de gebruikersraden en
oudercomités mogen gerust meerdere exemplaren
circuleren
De secretaris probeert ook nog wat meer reclame te
maken voor het boek via VAPH, VGPH, KVG, Inclusie
Er zijn momenteel reeds zo’n 380 exemplaren verspreid
De hele operatie zal ongeveer een nuloperatie geweest
zijn
Het aantal aanwezigen had iets hoger mogen zijn.
Wij ontvingen hartverwarmende felicitaties rond onze
viering vanwege onze stichter Georges Depoovere, van
Pol van Heusden namens de Witte Mol in Mol, en
namens directeur en personeel van Inclusie Vlaanderen.

4. Financies FOVIG
 De
vergadering
beslist
om
in
de
toekomst
verplaatsingsonkosten
terug
te
betalen
voor
vergaderingen op nationaal niveau
 Provincies die voor hun werking ondersteuning nodig
hebben vragen dit aan de penningmeester.
 De penningmeester voorziet alvast € 250 ondersteuning
voor Limburg.
5. Antwoord op vraag hospitalisatieverzekering Ter
Heide
 Er werd een vraag gesteld door de gebruikersraad van
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Ter Heide Genk in verband met de wijziging van de
reglementering in verband met de ziekteverzekering
Men dringt er bij FOVIG op aan te pleiten voor:
o Terugkeer naar de wet Demotte
o Verder bepleiten van vrijstelling van taksen zodat de
hospitalisatieverzekering voor iedereen betaalbaar
blijft
FOVIG is van oordeel dat het weinig zinvol is om in dit
verband een initiatief te ontwikkelen omdat de basis
voor de wijziging een Europese richtlijn is waardoor de
discriminatie tussen privéverzekeraars en verzekering
door de ziekenfondsen weggewerkt werd. Deze
maatregel
is
genomen
na
klacht
van
de
privéverzekeraars. De ziekenfondsen moeten voortaan
aan dezelfde regels voldoen als de privéverzekeraars. Zij
mogen niet meer oneerlijk concurreren. De verhoogde
taks voor de ziekenfondsen is het onvermijdelijk gevolg.
De Belgische overheid is hiervoor in 2008 door Europa in
gebreke gesteld en is verplicht geweest hieraan gevolg
te geven
Vrijstellingen blijven bestaan in een beperkt aantal
gevallen. De wet kent namelijk een vrijstelling toe voor
producten die aan welbepaalde voorwaarden voldoen.
Het gaat om individuele hospitalisatieverzekeringen die
een hoger niveau van garantie en bescherming bieden
dan standaardpolissen. Ze dekken voorafbestaande
ziektes
en
aandoeningen
in
de
tweeof
meerpersoonskamer, zonder bijpremie of wachttijd. Alle
verzekeraars genieten die vrijstelling. Sinds de wet
Demotte waren ziekenfondsen verplicht voorafbestaande
ziektes in erg beperkte mate te verzekeren. Het ging
meestal slechts om forfaitaire vergoedingen van 12 à 20
euro per dag in het ziekenhuis. De nieuwe wet heft die
verplichting inderdaad op, maar geeft anderzijds wel
een
taksvrijstelling
als
de
dekking
voor
de
voorafbestaande toestand wordt uitgebreid naar het
verblijf in een twee- of meerpersoonskamer.
Voor FOVIG is teruggaan naar de wet Demotte dus niet
éénduidig positief:
o Er zitten elementen in deze wet die de situatie voor
onze kinderen en hun bescherming op het eerste zicht
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verbeteren, maar dan wel in ruil voor het verlies van
garantie en taksvrijstelling.
o De Belgische regering beslist niet meer alleen over de
materie, maar heeft rekening moeten houden met de
ingebrekestelling door Europa
 De voorzitter geeft schriftelijk antwoord aan de
gebruikersraad van Ter Heide.
6. Oprichting Vlaamse Hoge Raad voor personen met
een handicap
 Een aantal gebruikersverenigingen zouden een Vlaamse
Hoge Raad voor personen met een handicap willen
oprichten
 Initiatiefnemers zijn: KVG, VFG en GRIP
 Er is een verkennende vergadering doorgegaan waarvan
nog geen verslag bestaat. Er is een nieuwe vergadering
gepland eind december
 Het zou de bedoeling zijn overkoepelend te werken over
een aantal sectoren heen: zorg, welzijn, onderwijs, werk
…
 Men zou dit initiatief plaatsen onder de koepel ‘Gelijke
kansen’
 Het idee wordt gesteund door de overheid en de
Vlaamse regering.
7. VN verdrag over de rechten van de persoon met
handicap
 De pleidooien voor de verdere ratificatie, uitvoering en
actualisatie van het VN-verdrag over de rechten van
personen met een handicap door de diverse overheden
wordt steeds sterker
 De rechten van de persoon worden duidelijker
beklemtoond.
Het
begrip
rechtspersoon
wordt
gehanteerd
 Men gaat uit van het principe ‘Niets over ons zonder
ons’
 Momenteel is men aan het werken aan een nieuw
ontwerp van conventietekst
 FOVIG betreurt dat men steeds weer een verkeerd beeld
schetst van de voorzieningen, zeker de grote
voorzieningen
8

 Men zegt zonder meer dat ze dienen te verdwijnen
 Het is wenselijk dat FOVIG hier zijn stem laat horen
 In het standpunt dat FOVIG ontwikkeld heeft over
integratie kwam deze problematiek uitdrukkelijk en
duidelijk aan bod
 Men zou deze tekst kunnen actualiseren en ook de
begrippen normalisatie en inclusie kunnen kaderen en
situeren
 We besteden best aandacht aan:
o De uitgangspunten, dieperliggende begrippen en
achtergronden
o De artikels die ons storen in het nieuw ontwerp van
conventie
8. Inclusie Invest
 Het gaat hier over een vennootschapsvorm te situeren
tussen VZW en NV
 Bedoeling is aandelen te kopen en op die manier
kapitaal te verzamelen om huisvesting te realiseren voor
personen met een handicap
 Achter dit initiatief zit een duidelijk marketingstrategie
 Het opent ook de weg van verdere privatisering en
mogelijks dualisering van de zorg
 Opent dit ook de weg voor een overheid die zich in de
toekomst steeds meer kan terugtrekken?
 De
statuten
van
de
CVBA-SO
(Coöperatieve
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met
Sociaal Oogmerk) zijn nog onduidelijk
 Enkele voorzieningen liggen mee aan de basis van dit
initiatief
 Er zijn momenteel inplantingen in Antwerpen en
Limburg
 De folder is te downloaden via: www.inclusieinvest.be
 FOVIG maakt dit kenbaar aan zijn leden
Luc De Vos
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FOVIG IN LIMBURG
Op 14 september 2010 kwamen we toe bij De Meander in
Stokkem aan de Maas. We zochten vergeefs naar de
vertrouwde toegang. Alles was één grote bouwwerf. De
Meander wordt verbeterd want de administratieve ruimtes en
het onthaal waren reeds lang te klein en te eng. Toch denk ik
dat we de gezellige ‘veranda ‘ zullen missen in de toekomst.
Die avond maakten we vooral afspraken voor de toen nog
komende feestviering van 25 jaar FOVIG en de voorbereiding
op de vormingsavond in samenwerking met KVG Gezin en
handicap. FOVIG zou de inleiding brengen met visuele
presentatie en concrete toelichting. Dat mochten we zeker
verwachten
van
Marc
Smeyers
die
alles
deskundig
voorbereidde.
We verdiepten ons in de brief van Ter Heide en zouden dit
landelijk verder bespreken.
Natuurlijk kwam ook het minder goede nieuws omtrent het
VGPH ter sprake. Mieke pleitte nogmaals voor redelijkheid. Als
ondervoorzitster van het ROG in Limburg kan niemand beter
dan zij verwoorden welke ondersteuning daarbij aanwezig is
geleverd door het VGPH. Het belang van de hulpvrager moet
ALTIJD voorop staan.
Tegelijk gaf Mieke te kennen dat zij eind 2012 rekent op een
nieuwe behartiger vanuit FOVIG om de zware taak over te
nemen. We weten maar al te goed wat een enorme
tijdsinvestering gepaard gaat bij het volgen van de
zorgafspraken. Maar ook welke morele last dit meebrengt altijd
op te botsen tegen dat plaatsgebrek, alsof er nooit een eind
aan komt. Wie geniet dan de voorkeur? Wiens situatie is het
meest urgent, het dringendst? Schrijnend om te kiezen in de
schaarste van beschikbare plaatsen in de verschillende
opvangvormen.
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Verder waren er heel wat mededelingen en een stapeltje
briefwisseling door te nemen.
Op dinsdag 7 december waren we nog eens te gast in het SintGerardusinstituut te Diepenbeek. Jawel, hoor! Sinterklaas was
ons niet vergeten. En zwarte Piet had zowaar een paar flessen
lekkere wijn achtergelaten. Die smaakte heerlijk tijdens de
gesprekken aan de tafel in de grote ruime eetzaal, maar wat
was die lekker verwarmd terwijl buiten sneeuw en ijs
vastgevroren op de parkeerplaatsen bleef zitten.
Een drietal voorzieningen moest het laten afweten door allerlei
omstandigheden. Langs deze weg bieden we Jos, onze oudste
afgevaardigde, van harte beterschap na de knieoperatie en we
hopen dat Evi ook weer vlug erbij zal zijn.
We hebben de chocola dan maar verdeeld onder de
aanwezigen. De wijn werd tot de laatste druppel geledigd. Dank
aan Sint en Piet.
Vooraleer aan de gebruikelijke dagorde te beginnen stonden we
stil bij het overlijden van mevrouw Berta-Biro. Zij was een hele
loopbaan verbonden aan het Sint-Gerardusinstituut zelf als
psychologe.
In 1956 ontvluchtte zij de dictatuur in Hongarije tezamen met
haar geliefde met wie ze later trouwde nadat ze in ons land een
onderkomen vond. Na studies kwam zij in Diepenbeek terecht.
Zij is voorvechtster geweest om, naast het medische, aandacht
te schenken aan de andere disciplines in de begeleiding van
kinderen en jongeren met een handicap. Een sterke, bijzondere
en tegelijk minzame en hartelijke vrouw, krachtig door haar
blije en positieve ingesteldheid.
Mieke en Helène spraken met tederheid over haar. Ze kende
elk kind en bleef het volgen. Met ieder persoonlijk bleef ze
contact houden. Zij geloofde in de kracht van elk kind met
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handicap en de
samenwerking.
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Ze wist dat ze moest sterven en had alles nog mee besproken.
De tekst op het gedachtenisprentje was van haar hand, innig
verbonden met de Vader die ze dankte voor de velen die haar
leven verrijkten.
Op het einde van de uitvaarteucharistie werd het Hongaars
volkslied gezongen als een gebed, pakkend en ontroerend.
Maar ook wij allen voelden als het ware haar aanwezigheid bij
ons die ons stil maakte en verbondenheid bracht.
Het was “ een omzien in dankbaarheid “ zoals de voorzitter het
zo mooi verwoordde.
En dan volgde de gewone dagorde.
We evalueerden de viering van FOVIG waarbij het boek “
Ouderwordende personen met een handicap in de voorziening”
werd voorgesteld. Iedereen heeft inmiddels een exemplaar
ontvangen of er werd een voorbehouden.
Jammer dat de opmaak ( te ) sober is gehouden. Een frisse
presentatie vergemakkelijkt het inkijken en lezen. Een
schoonheidsfoutje.
De voorzitter benadrukt nog eens de toch opmerkelijke
medewerking uit Limburg bij de totstandkoming van het boek.
Redactioneel hebben zowel Armand als Simonne, maar ook
Cecile en Juliette met een persoonlijk getuigenis bijgedragen
tot de inhoudelijke verrijking. Dit blijft een unieke ervaring en
geeft zeker aan dat er in Limburg hard aan het hart van FOVIG
wordt gewerkt.
De poëziebundel van voorzitter Toon werd bijzonder warm
onthaald. Er waren meerdere woorden van lof voor de tedere
woorden die poëtisch over de bladzijden dromen.
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De illustraties daarbij worden eerder als donker ervaren. De
grijze druk bewerkstelligt dit; misschien was een andere kleur
aangenamer geweest.
Jammer vonden we dat er na de feestzitting nog nauwelijks tijd
bleef voor een degelijk bezoek aan het museum van de
psychiatrie in het Guislaininstituut. Toch was het blitzbezoek
voldoende om de engheid van de eerste opvang te
onderstrepen. Het waren de religieuzen van weleer die de
allereersten waren om een soort van opvang te bieden aan
deze gekwetste mensen. Gelukkig is er in de loop der jaren
heel wat veranderd in de beeldvorming en begeleiding van deze
bijzondere doelgroep.
Over de vormingsavond FOVIG tezamen met KVG Gezin en
Handicap kunnen we alleen lovende woorden spreken. Lovend
over de inleider, ons bestuurslid Marc Smeyers, lovend over de
wijze waarop hij het geheel voorstelde, lovend over het zeer
concreet stellen van het thema ‘ Vrijwilligers zoeken voor de
Gebruikersraden’. Een aandachtspunt voor ons allen in onze
opdracht die we als vrijwilligers behartigen.
We bleven ruim stilstaan bij het nieuws van het nationaal
comité. Dit komt elders in dit blad goed aan de orde.
Toch onderstrepen dat ook wij vragen hebben bij Inclusieinvest en sommige formuleringen in het charter van de VN. Dit
zal zeker nog terugkeren tijdens besprekingen.
Na een uitgebreid hoofdstuk mededelingen en briefwisseling en
krantenknipsels om te bewaren, werd de laatste vergadering
van 2010 afgesloten. Op 1 maart 2011 hopen we elkaar gezond
en wel terug te mogen ontmoeten. Inmiddels vieren we
Kerstmis en oud- en nieuwjaar om met twee voeten 2011
binnen te stappen.
Simonne Janssens-Vanoppen
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FOVIG OOST-VLAANDEREN.
1.

Reacties op het boek ‘De zorg voor ouderwordende
personen met een handicap. Een kleine wegwijzer’











2.

24.11.2010

Eenvoudig, klaar en verstaanbaar geschreven
Leest vlot
Bevat de juiste thema’s die de lezer aanbelangen
Keurig werkstuk
Wellicht een zoektocht die vele uren en dagen in beslag
heeft genomen: van samenstellen tot schrijven en
herschrijven, bedenkingen maken, is het nu klaar of is
er meer over te vertellen, enz…
Een bekroning van gedreven mensen die weten waar
het om gaat en hun bevindingen hebben neergepend
Proficiat aan de auteurs
Tot nu toe nog geen negatieve reacties
Gratis
exemplaren
ook
bezorgen
aan
personeelsopleidingen?
Ook bekendheid geven bij bibliotheken?

Recht op zorg
 De actiegroep zal niet meer gehoord worden door de
commissie welzijn.
 Ons verzoekschrift zou op 7.6 behandeld zijn in de
commissie welzijn. Bij wijze van opvolging zou een
vraag gesteld zijn aan de Vlaamse regering. De
commissie welzijn wacht op antwoord. Wanneer dit
antwoord gegeven is zal het ten gronde behandeld
worden. Wij zullen verder geïnformeerd worden over het
verloop van de werkzaamheden.
 In de conceptnota van Jo Vandeurzen is sprake van de
realisatie op termijn van het recht op zorg. De minister
gebruikt zelfs het concept van een juridisch afdwingbaar
recht. Via zorggarantie voor de meest zorgbehoevenden
zou men groeien naar de realisatie van recht op zorg
 De werkgroep werkt aan een inhoudelijk document
waarin we verder opkomen voor het recht op zorg en dit
als uitgangspunt nemen voor het beleid
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 We zijn best op onze hoede voor een indeling van
handicaps naargelang graad van zorgbehoevendheid.
Een kritisch punt is de inhoud van het begrip meest
zorgbehoevend. Om tot een juridisch afdwingbaar recht
te kunnen komen zal men niet van meerdere definities
van handicap en van graden van zorgbehoevendheid
kunnen uitgaan. Al wie erkend wordt als persoon met
een handicap heeft in principe ook de rechten van deze
persoon
 De werkgroep zou graag over een eigen website
beschikken.
3.

Conceptnota Vandeurzen
 Is vrij vaag wat het begrippenkader betreft. Evolueren
van zorggarantie naar eventueel afdwingbaar recht op
zorg. De bedoeling is misschien goed, maar toch blijft
men hier nog behoorlijk op de vlakte
 De timing wordt behoorlijk uitgesmeerd in de tijd. De
finale doelstelling zal misschien bereikt worden in 2020
 Er is een zeer goede samenvatting gemaakt van de nota
door het VGPH. We bevelen deze lectuur aan. Te
downloaden via de website van VGPH.
 Het impact van de internationale conventies mogen we
niet onderschatten. België moet hier mee-evolueren en
het moet dit ook tijdig doen. Ook van hieruit kan druk
gezet worden.

4.

Dio-project
 Met Dio wordt bedoeld ‘Dienst inclusieve ondersteuning’
 Deze dienst kent budgetten toe op basis van de
inschaling van de zorgzwaarte
 Met deze budgetten kan men in principe zorg inkopen.
De huur dient men zelf te betalen. Het hele plaatje past
in een concept waarbij wonen en zorg van elkaar
afgesplitst worden
 De inschaling resulteert in personeelspunten en staat
dus niet los van de middelen en van de zorgverstrekking
 We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat hier de
zoveelste nieuwigheid ingevoerd wordt waarover
onvoldoende nagedacht is en waarvan de werking op
15










voorhand
onvoldoende
concreet
uitgewerkt
en
omschreven is
Zullen de voorzieningen zich hier ook gaan op
toespitsen?
Zal dit geen manier worden om vlugger aan geld en aan
middelen te komen dan via de vroegere viparegeling?
Zullen onze voorzieningen nu ook steeds duidelijker
verhuurfuncties beginnen opnemen?
Is dit een andere weg om de regelgeving voor PGB over
te nemen?
Is dit een aanzet voor een meer elitaire en duale zorg?
De inschaling van de zorgzwaarte wordt in elk geval een
cruciaal punt. De objectiviteit en de multidisciplinariteit
dient gegarandeerd te worden
Op 11 oktober werd een themadebat georganiseerd over
dit onderwerp. Voorzieningen, verwijzers en gebruikers
namen er aan deel. Er werd hierover een verslag
opgemaakt. Dit is een krachtige bundeling van visies en
bezorgdheden
vanuit
verschillende
invalshoeken
ingebracht. Kan Caroline Callens ons op een volgende
vergadering nog wat verder op weg helpen?

Luc De Vos

FOVIG in Antwerpen , vergadering 13.12.2010
1. Nieuws uit de gebruikersraden .
In Markdal staat de nieuwe vragenlijst ‘Kwaliteit in de
Voorziening’ op de agenda van de volgende gebruikersraad.
In het Zwart Goor zal men ter voorbereiding van de volgende
verkiezing van de gebruikersraad de procedure bij de
verkiezing nog eens grondig doornemen, men wil de problemen
die er na de vorige verkiezing waren niet nog eens meemaken.
Daar waar er geen of te weinig gebruikers kunnen of willen
deelnemen, wil men wel de link tussen bewonersraad en
gebruikersraad wat strakker aanhalen , door de mogelijkheid te
16

scheppen om deel te nemen aan de gebruikersraad vanuit de
bewonersraad ,eventueel met coachen en na bespreking in de
bewonersraad.
Bij Rotonde wil men onderzoeken hoe zij de nodige medische
informatie toegankelijk kunnen maken voor de periodes dat de
gasten niet in de instelling verblijven. Misschien met een fiche
met de nodige basis informatie voor de familie of kennissen.
Over dit thema ontstaat een levendige discussie met als
voornaamste ten onthouden zaken:




Ook tijdens de weekends zou er in de voorziening steeds
iemand moeten aanwezig zijn die daar waar nodig het
“Globaal medisch dossier” ter beschikking kan stellen,
(beslissingsbevoegdheid om dit dossier mee te geven).
Het moet mogelijk (vanzelfsprekend) zijn dat je bij de
voorziening bepaalde medische gegevens kan opvragen,
heb je problemen, kaart dit dan zeker aan tijdens een van
de volgende gebruikersraden.

2. Fovig Nationaal:
We overlopen de onderwerpen van fovig nationaal die je elders
terugvind in dit blad. We zijn benieuwd naar de resultaten van
de bespreking over het VN verdrag op onze volgende RvB
3. Reorganisatie ROG - CRZ
Bij de samenstelling van de prioriteitencommissie, moeten
alle geledingen (voorzieningen, verwijzers en gebruikers) in een
evenredige verdeling vertegenwoordigd zijn, aangevuld met de
coördinator zorgregie. En er moet ook een link zijn met de
stuurgroep.
Vanuit gebruikerszijde hebben wij volgende afgevaardigden
Chantal Devroey Plaatsvervanger: Leo Nauwelaerts
Pierre Schreuders “ : Chris Robbroeckx
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Profielencommissie (6 effectieve leden) is van tijdelijke aard,
tot er een gevalideerd ZZI (zorgzwaarte-instrument) is.
Omdat hun taak er in zal bestaan om de dossiers te filteren
moet er voor de stuurgroep een duidelijke link zijn met de
zogenaamde C-dossiers.
Gebruikers kunnen deelnemen als waarnemer, Paul Driessen is
kandidaat.
Er komt voorlopig nog geen wijziging in de verdeling van de
Regionale overleggroepen : samenvoeging Kinderen en
Jongeren en volwassenen. Men vindt het te vroeg om de
beslissing te nemen ; de regionale overleggroepen moeten
hierover opnieuw beraden.
Het blijft evenwel de bedoeling van de ‘gestructureerde
beschotten’ tussen jongeren en volwassenen af te breken ,
zodat een vlotte overgang bewerkstelligd wordt ipv belemmerd.
Hugo Verhoeven
FOVIG in West-Vlaanderen, vergadering 15.12.2010
1. Voorstelling en goedkeuring verslag: Wij startten met
de verwelkoming van Luc en Judith, die een zoon Filip
hebben in Tordale.
Het verslag werd zonder opmerkingen goedgekeurd.
De groep drukte ook zijn medeleven uit met het overlijden
van de broer van Geert.
Alle deelnemers ontvingen en het boek ‘Ouder wordende
personen met handicap’ en het dichtbundel ‘Verdronken
Dromen’.
2. Nieuws FOVIG nationaal:
- VGPH: verzoeningsvergadering, ondersteuning ROG wordt
één jaar doorgetrokken, er volgt een evaluatie van de
werking en aanpassing van de regelgeving.
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- Een bijeenkomst van de Brabantse FOVIG-medewerkers
aan het ROG bood initiatieven om de werking in Brabant
spoedig op te starten.
- Evaluatie viering: ook door de West-Vlaamse aanwezigen
als bijna vlekkeloos ervaren. De financiële ondersteuning
door provincies, VGPH en ministerie biedt onze
organisatie terug wat financiële ademruimte.
- De hospitalisatieverzekering, met de nieuwe wetgeving
waardoor er een gelijkstelling is tussen gewone
verzekeringen en mutualiteiten, leidde tot een
geanimeerde discussie. Zo stelt Bea dat hun sociale dienst
op zoek is naar een goede maatschappij, die bereid is om
personen met handicap met weinig vereiste van medische
zorg, te verzekeren. In Tordale nam men een
groepsverzekering bij Fortis, waarin personeel en
bewoners zijn opgenomen. Luc T.is bij Ethias, en kende
geen problemen, De zoon van Martine werd bij AG
geweigerd omdat er voor hem op de weg teveel risico zou
zijn, zij stapte over naar CM, maar thans zou AG wel
bijgedraaid zijn omwille van de discriminatiewet. Geert
sloot voor zijn broer een contract af bij CM, en deed er
diverse malen probleemloos beroep op. Eric is verzekerd
met zijn zoon bij KBC, de broer van Kurt is bankdirecteur,
en breidde zonder problemen zijn hospitalisatieverzekering
bij zijn huwelijk uit naar een gezinsverzekering.
- VN-conventie: belangrijkste elementen werden door Toon
toegelicht. Bij FOVIG leeft een beetje de vrees dat het wat
teveel anti - voorzieningen zal evolueren. Bea die zelf
directrice is van een voorziening, juicht toe dat er
initiatieven genomen worden die meer inclusie,
emancipatie en zelfbeschikking toelaten, en de groep volgt
haar daarin. Toch met die beperking: de mate van inclusie
bieden die de persoon aankan, en die ook haalbaar en
betaalbaar is voor de gemeenschap. In Tordale kijkt de
‘jobwerking’ uit naar wat kan buiten de voorziening, en
dergelijke initiatieven kunnen we alleen maar toejuichen.
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- Inclusie Invest: koppelt huisvesting en ondersteuning los
van mekaar, het initiatief is gegroeid vanuit voorzieningen,
lijkt ons bijzonder ambitieus, kan helpen om de totale zorg
beter betaalbaar te maken en meer mensen opvang te
bieden. Het wordt ook gelinkt aan initiatieven van
voorzieningen naar ‘beschermende’ woonvormen. Als
gebruikers betreuren wij wel de verplichting om een
behoorlijk duur kunstwerk te integreren bij nieuwbouw, de
gelden zouden beter rechtstreeks aan de zorg besteed
worden.
- Brief van gebruikersraaad Eigen Thuis rond handicap en
armoede: refereert naar resultaten van de studiedag KVGVFG, en schetst een schrijnend beeld, waarbij binnen de
personen met mentale handicap vooral diegenen met licht
mentale beperking getroffen worden. Zeker in het oog te
houden bij de concrete uitvoering van perspectief 2020
van minister Van Deurzen.
- Toon belichtte ook het pilootproject rond het zorgzwaarteinstrument, dat die zorgzwaarte afmeet binnen gradaties
van Begeleidingsintensiteit (B), mate van vereiste (dag-)
Permanentie (P) en Nachtpermanentie (N). Blijkt dat
binnen onze groep de zoon van Herman ingeschaald
wordt, zodat hij ervaringen ter zake met ons kan delen.
- Eric belichtte ook nog de werking van ROG WestVlaanderen, waar men voor de besteding van gelden van
het uitbreidingsbeleid wat meer vrijheid zou willen, en
waar men ervoor kiest om binnen de provincie minder aan
VIPA te besteden.
3. Uitwisseling rond lokale werking:
- Geert/Mivalti:
 Laatste GR op 19/10 met onderwerpen: jaarrekening,
resultaten vinkenzetting en zomerfeest, concept van
kalenders 2011 waarvan er al 3700 verkocht zijn aan
€ 4, viering 30 jaar bestaan met slotspektakel door
de gasten, uitleg rond cumulverbod bewoners en
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verslag tevredenheidsonderzoek rond werking
gebruikersraad.
 Ook de uitbreiding van Mivalti kwam aan bod en de
start van een vierde locatie beschermd wonen voor 4
personen.
 Het dagcentrum komt klaar in 2012, de nursing in
2013.
- Martine/Oostende:
 Nieuwe directrice is zich aan het inwerken
 Op 9 februari gaat eerste gebruikersraad door
 De oudervereniging organiseert zijn jaarlijks bal en
tombola.
- Herman/Dominiek Savio:
 Familieraad stelde de vraag of bewoners recht
hebben op een pensioen (antwoord =
inkomensvervangende tegemoetkoming blijft).
 Onkosten medicatie zijn inbegrepen in de dagprijs
 Prijs vervoer ging van 25 naar 30 ct/km, met
begeleider.
 Herman lichtte het initiatief RIBES toe van een oudstudent van hem, die maatschappelijk werker is: een
studentenhuis in Ruddervoorde voor mensen met
beperkingen, ook toegankelijk voor personen zonder
handicap, zodat het een heel inclusief gebeuren
wordt.
 Herman verdeelde het tijdschrift ‘Weliswaar’ en
bracht ook voor elk een exemplaar mee op onze
vergadering.
 Zijn zoon nam deel aan een heel interessante trip in
Nederland met de ‘Henri Dunantboot’, die volledig
toegankelijk is. Dit jaar vaart men op de Rijn,
inschrijven kan via het plaatselijke Rode Kruis en
men kan zelf voor een begeleider zorgen of iemand
van het RK vragen.
- Luc T./Ons Erf:
 Volgende maandag vergadering gebruikersraad, die
thans ook vernieuwd zal worden.
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 Nieuwe tevredenheidsenquête, financieel verslag,
audit, stand van de bouw , en wijzigingen in
opnamebeleid zijn onderwerpen die aan bod komen.
 Start 2011 nieuwe leefgroepensamenstelling na
herschikking van bewoners
- Luc en Judith/Tordale:
 Luc B. gaf eerst een overzicht van de voorziening met
BuSo-eenheden, dagcentrum, tehuis werkenden,
tehuis niet-werkenden en beschutte werkplaats. Men
is ook gestart met een gesloten GES – afdeling voor
12 personen met gedragsstoornissen.
 Er zijn 3 à 4 gebruikersraden en 2 familieraden.
Werden eerder behandeld: huishoudelijk reglement,
voorbereiding familieraad, tevredenheidsmeting,
vormings- en trainingsmomenten rond seksualiteit en
relaties met VMG, budget kledij, initiatieven rond
pestgedrag, cursus weerbaarheid, medische zorg,
jaarrekening, bouw. ….
 Op de vergadering van gisteren kwamen aan bod:
principes verdeling noodfonds kledijbudget, evaluatie
begeleiding van vorming seksualiteit en relaties,
perspectief 2020, sponsorprojecten, cliëntenraden en
plaatsbeschrijving.
 De oudervereniging wordt doorgetrokken als een
soort vriendengroep, die samenkomt buiten de
voorziening, en o.m. ook andere voorzieningen
bezoekt.
- Kurt/Kindervriend:
 Gezien schoolverlaters, waren er 4 ontslagnemende
leden, en waren er ook wijzigingen naar lidmaatschap
klachtencommissie en Raad van Bestuur.
- Toon/Bachte-Maria-Leerne:
 Gezien wijzigingen in medicatie
(blistering/verantwoordelijkheid verlegd naar
apotheker) wordt ‘medicatie’ een vast agendapunt.
 Er was een lichte opstoot van legionella, wat leidde
tot een discussie omtrent wat de wetgever rond
collectieve inspraak bedoelt met ‘informatieplicht’.
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 Kortopvang in kamers van vaste bewoners: concrete
afspraken rond het bewaken van privacy en
persoonlijke bezittingen
 MRSA: afspraken rond informeren van ouders rond
impact, niet dramatiseren en mogelijkheden van
preventie.
 Verslag erkenningsaudit
 Informatisering en e-services in de voorziening en
o.m. ook bij het FOD.
4. Varia:

Eric stelde voor om eventueel af en toe eens op een
andere locatie te vergaderen om de West-Vlaamse
voorzieningen te leren kennen.
Toon Callewaert

Sofie...kind van de zon
In ons ledenblaadje publiceren we regelmatig een uitreksel uit
het getuigenis van Anne Raman over het leven met haar
dochter Sofie. Dit getuigenis is inmiddels gepubliceerd onder de
titel: ‘Sofie een morgenkind, mijn zorgenkind’. Het verscheen in
2008 bij Sig, Kerkham 1 te 9070 Destelbergen. Tel.:
09/2383125. E-mail: info@sig-net.be. ISBN: 978-90-5873-0756. Het boekje telt 212 bladzijden. De kostprijs bedraagt € 15.
Het is een boek dat zeer vlot leest, voor ouders heel
herkenbaar is en dat wij dus aan onze lezers aanbevelen.
Yeke, yeke,…
Oh, wat zijn we uitgelaten en vrolijk vandaag. Ik ben
dolgelukkig mijn dochterlief te verwennen met haar eerste
“volwassen” CD. Eventjes geen “Ploptoestanden”. De
meidengroep K3 heeft z’n intrede gedaan. Van uitersten
gesproken : zoonlief maakt het huis onveilig met z’n autoraces
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en z’n Thunderdomemuziek (muziek?) terwijl Sofie staat te
zingen en te dansen (een springtouw doet dienst als
microfoon). En ik… ik loop op wolkjes en zing luidkeels mee :
“Ik wil een man die me waanzinnig maakt…” “Yeke, yeke,…”
Vrije dag
“If I let you go, I will never know how my life will be…” deze
zeemzoete woorden uit mijn koptelefoon brengen me in een
romantische stemming.
De wind doet me een beetje rillen. De zon piept af en toe
vanachter de grijze wolken. T-shirts waaien op in de wind. De
wasverzachter
prikkelt
mijn
neus…mmm…lentefris.
Hardwerkende bijtjes scharrelen hun stuifmeel bij elkaar in de
lavendelstruiken. Hersenen pijnigen zich over Engelse
vervoegingen en de geschiedenis van de klassieke muziek. 12
steken lichtbruin, 10 steken terug, draadje instoppen. Een
slokje filterkoffie…
“How can I change the world?”
Brede glimlach. Groot glas, fles Fanta…”Drinke, mama”…
Schommel op en neer, gekraak, gepiep… Glas omver, papier
nat…potverdorie! Zonlicht prikt in mijn ogen. Een voetbal suist
voorbij mijn hoofd. Euro 2000. Rood draadje nu…Winnie de
Poeh krijgt vorm.
“Every moment we share together, is even better than the
moment before…”
The American way of living…
We hebben een derde tv in huis gehaald! Het begint hier stilaan
op z’n Amerikaans te worden, overal is er wel ergens een tv te
vinden.
Eén tv
bevindt
zich
boven,
bedoeld
voor
playstationfanaten en voetballiefhebbers, de tweede in de
living. En daar wrong nu net het schoentje.
Onze dochter kan haar spel en haar tv-kijken niet van elkaar
loskoppelen. Beiden horen sinds jaar en dag samen. En denk
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maar niet dat als je de tv even uitzet (terwijl ze met een
andere activiteit bezig is), ze het niet hoort. Het lijkt wel of ze
een zesde zintuig bezit. Dus tracht ik me een weg te banen
door de Barbies en andere poppen. Een glas op de salontafel
zetten, vergeet het maar, de puzzel is nog niet klaar. Pluto
mankeert z’n voeten nog en de snavel van Donald Duck
ontbreekt. De Barbiegarderobe ligt in een hoekje van de zetel
(klaar voor de was?). Videocassettes wachten om in hun juiste
hoes te worden gestopt.
“Oh”, zul je zeggen “Dit is toch heel gewoon met kinderen in
huis!”. Jazeker! Maar als je na enkele jaren nog dreigt te
verdwalen in je eigen living, wordt het wel eens tijd dat je de
juiste weg vindt. Ja, toch? Dus, nu even geprofiteerd van de
“Euro-2000” aanbiedingen, en een draagbaar teveetje bevindt
zich nu in ons midden, in de veranda. Dochterlief waant zich in
de zevende hemel. Dansen, puzzelen, schilderen, poppen
verkleden, rollebollen of gewoon gek doen, eindelijk haar eigen
plekje! En wij?… Wij kunnen rustig onze krant lezen of praten
zonder het getater van Kwebbel en de immer smullende
Albert…(Sorry, Albertooo…!). Broer kan even de luierik
uithangen. Zelfs de poezen liggen zacht en hoeven niet zonodig
hun plaats te delen met de Duplo-blokken! Iedereen happy dus.
Einde van een schooljaar…
Sofie komt gezwind van school, fier geeft ze me haar
‘rapportage’ af. Wat dit precies inhoudt weet ze niet maar het
idee dat ze dit boekje van haar juf mag afgeven aan haar
ouders doet haar stralen. Elk jaar opnieuw kijk ik ernaar uit en
lees het dan ook aandachtig, wat haar vorderingen zijn maar
ook de punten waar ze minder op scoort.
Het rapport voldoet volledig aan de verwachtingen, blijkbaar
ken ik mijn dochter door en door. Ze is en blijft een
enthousiaste meid die heel graag bezig is maar toch niet alles
begrijpt. Ze zal pas iets begrijpen als ze ook visuele
ondersteuning krijgt. Haar naam en familienaam kan ze reeds
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zeggen maar een echt onderscheid kan ze nog niet maken. De
dagen van de week kent ze passief. Wanneer de juf een
verhaaltje vertelt zit ze aandachtig te luisteren maar eigenlijk
begrijpt ze meestal niet waarover het gaat. Pas als de
vertelplaten worden boven gehaald, lukt het beter. Zelf is Sofie
geen verteller en als ze zich wil uitdrukken doet ze dat in tweeof driewoordzinnen.
Eenvoudige oefeningetjes zijn voor Sofie geen probleem.
Prentjes kan ze in een logische volgorde leggen als ze een
beetje individuele hulp krijgt. Eenvoudige patronen kan ze
makkelijk naleggen maar als de figuurtjes ingewikkelder
worden krijgt ze het heel moeilijk. Puzzelen moet haar blijkbaar
heel erg aanspreken want ze kan er langere tijd mee bezig zijn.
Een puzzel van 100 stukken is een uitdaging die ze best
aankan.
Ik heb het al eerder aangehaald, qua zelfredzaamheid is ze
goed. Aankleden en douchen verloopt prima, alleen het tanden
poetsen gebeurt niet grondig genoeg. Met mes en vork eten is
allang geen probleem meer en bovendien doet ze dit heel
netjes. Een boterham smeren met choco of smeerkaas lukt
haar best en haar veters strikken, daar is ze bijna mee weg. De
tafel dekken doet ze perfect. Een appel schillen is nog veel te
moeilijk maar fruit in stukjes snijden voor een lekkere fruitsla
lukt al aardig. Wat de typische schoolvaardigheden betreft, het
verloopt soms stroef. Oh, ze is vol moed maar het knippen,
kleuren, vouwen en lijmen gebeurt nog slordig. En aan prikken
heeft ze een broertje dood.
Dat Sofie sociaal is, is allang geen geheim, maar ze speelt
graag de baas over kleinere of zwakkere kinderen. Op uitstap
gaan, dat hoef je haar geen 2 keer te vragen. Ze gedraagt zich
voorbeeldig en krijgt bijgevolg geen opmerkingen. En hoeft het
nog gezegd? Ze is verzot op danslesjes.
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Ook de kinesiste en de logopediste zijn met haar in de weer. De
woordenschat breidt steeds verder uit, vooral passief. In de
klas is ze geen veelprater maar in haar relatie met de
logopediste is ze een spraakwaterval. Haar uitspraak zal echter
nooit perfect zijn, wat niet verwonderlijk is. Mongooltjes hebben
een hoog gehemelte en een te kleine mond zodat de tong
weinig plaats krijgt. Vandaar dat logopedisten hen ook aanleren
om deze zoveel mogelijk binnen te houden. Voor Sofie is dit
geen enkel probleem meer.
Bij de kinesiste leert ze met haar voetjes recht te lopen. Een
hele opgave want Sofie’s voeten staan al van nature schuin
(daarvoor heeft ze dan ook lange tijd een beugel gedragen).
Tenslotte zijn de lessen lichamelijke opvoeding een welkome
afwisseling. Lopen, huppen, springen, klimmen en klauteren,
als ze maar actief bezig kan zijn. Maar de meest favoriete sport
is wel zwemmen, water heeft voor haar een bijzondere
aantrekkingskracht. Met een plankje zwemt ze reeds de
volledige lengte over, daarna zal men proberen met bandjes.
Men mag echter de verschillende ‘stappen’ niet te groot nemen
want dan gaat deze flinke meid panikeren en is men terug bij
‘af’.
En nu is er de vakantie, een onbezorgde tijd met vooral heel
veel spelen, om dan in september, met volle moed, terug de
draad op te nemen.
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Inclusief Europa kan niet meer wachten !
Personen met een handicap uit gans Europa hebben twee
dagen lang de vorderingen in verband met het VN-Verdrag over
de rechten van mensen met een handicap besproken.
« We kunnen terugkijken op een innoverend en geslaagd
werkforum. We hebben dan wel niet alle antwoorden op alle
vragen, maar het waren de juiste vragen die aan bod zijn
gekomen. Dit was in elk geval het doel dat het Belgische
voorzitterschap met dit evenement voor ogen had en het nodigt
de toekomstige voorzitters uit om het werk van de voorbije
twee dagen voort te zetten.“ Het is de conclusie van het
Werkforum dat de Europese Commissie en de Belgische
Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met
een handicap, Jean-Marc DELIZEE, hebben georganiseerd op
donderdag 18 en vrijdag 19 november in het kader van het
Belgische Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.
Op de agenda stond de uitvoering van artikel 33 van het VNVerdrag.
Een revolutionair Verdrag
Dit Verdrag is een keerpunt in het beleid voor personen met
een handicap. Dankzij al zijn bepalingen krijgen zij de waarborg
dat ze hun mensenrechten net zoals elke andere burger kunnen
laten gelden.
16 van de 27 lidstaten van de Unie (waaronder België) hebben
het Verdrag reeds geratificeerd. Viviane Reding, Europees
Commissaris voor Justitie, de vertegenwoordigers van het
middenveld en Jean-Marc Delizée hopen dat de Europese Unie
en alle lidstaten die het Verdrag nog niet aangenomen hebben,
dat zo snel mogelijk doen.
Een leerrijk Werkforum
In de EU leven 80 miljoen mensen met een handicap of
beperking. Het beleid voor mensen met een handicap heeft te
maken met rechten, en is geen thema dat de verschillende
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lidstaten op eigen houtje moeten oplossen. Het was de
bedoeling tijdens de werkzaamheden goede praktijken uit te
wisselen, te leren uit elkaars goede – en minder goede –
ervaringen en een netwerk te creëren met ambtenaren,
verenigingen en diensten uit alle Europese lidstaten, dat zou
moeten zorgen voor het inrichten van de structuren waarvan
sprake in artikel 33.
Het werd een interessante discussie waarbij vooral naar voren
kwam dat het enorm belangrijk is dat overheden de mensen
met een handicap zelf betrekken bij het beleid. «Nothing about
us without us » werd dan ook de baseline van het Forum.
Doeltreffende werkgroepen
Aan de hand van concrete vragen werd in de verschillende
werkgroepen gediscussieerd over de meest geschikte
structuren om het Verdrag uit te voeren, zoals: In welk
ministerie moeten ze worden ondergebracht ? , Hoe doen ze
dat in andere landen ?, enz.
De mentaliteit evolueert !
Conclusie van het forum is dat het allerbelangrijkste is dat de
mentaliteit ten opzichte van de handicap verandert, dat de
bereidheid er is mensen met een handicap volwaardig te laten
deelnemen aan de samenleving en met ze rekening te houden
in alle politieke beslissingen, op alle niveaus. « De juiste
ingesteldheid is al de helft van de af te leggen weg naar een
handicapvriendelijke samenleving, » zei Jean-Marc DELIZEE
hierover in zijn slottoespraak.
Een evenement dat voor herhaling vatbaar is!
Perscontact :
Herlinde Martens, Kabinet van staatssecretaris voor Sociale
Zaken, belast met Personen met een handicap
GSM 0032472.98.42.12
herlinde.martens@minsoc.fed.be
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Top-10 van basisprincipes bij tillen en verplaatsen van
personen:
1. STA STABIEL
 Zorg voor een stabiel steunvlak: beide voeten volledig op de grond in
lichte spreidstand, de ene voet iets voor de andere, knieën los.
 Zorg voor aangepast schoeisel.
2. WERK ZOVEEL MOGELIJK RECHTOPSTAAND
 Het zwaartepunt van je romp moet perfect boven je steunvlak
(voeten) staan.
 Breng je last zo dicht mogelijk bij je steunvlak. Til zo mogelijk met
gestrekte armen.
 Til niet boven het niveau van je schouders. Pas je werkhoogte aan.
3. GEBRUIK ZOVEEL STEUNPUNTEN ALS MOGELIJK
 Steunpunten op je eigen lichaam:
Laat de last op je bekken (heup) of dij rusten, zo kan je met
gestrekte armen werken en wordt een deel van het gewicht afgeleid
op je bekken en benen en niet op je rug.
 Steunpunten op stabiele voorwerpen
4. VERMIJD TILLEN EN GEBRUIK HULPMIDDELEN
 Plan de verplaatsing.
 Pas de werkruimte aan, vermijd obstakels.
 Beter rollen en glijden dan tillen. (easy slide)
 Gebruik je eigen lichaamsgewicht: trekken door naar achter te
hangen, duwen door het lichaam naar voor te brengen.
 Til vanuit de benen door de knieën te buigen. Beenspieren zijn de
sterkste in ons lichaam.
 Juiste keuze van hulpmiddelen en correct gebruik (vb. draaischijf,
glijmat, kruk, driepikkel…)
5. SCHAT HET TE VERPLAATSEN GEWICHT IN
 Het niet juist inschatten van de last kan de hulpverlener uit
evenwicht brengen of men moet zich plots gaan aan passen en
meer/te veel kracht zetten.
 Vermijd dat de hulpvrager in een gevaarlijke situatie terechtkomt bij
een niet efficiënte transfer.
6. VERMIJD DRAAIBEWEGINGEN IN DE RUG
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 Vermijd torsie (= je schoudergordel die haaks staat op je
bekkengordel). Vermijd zijwaarts buigen van de romp, zorg voor een
symmetrische!/gelijkmatige belasting van de wervelkolom.
 Steeds ‘3 neuzen in dezelfde richting’ houding: je neus en de 2
neuzen van je schoenen moeten in de richting van de uit te oefenen
kracht wijzen. Zo kan je je lichaamsgewicht mee gebruiken om de
hulpvrager te verplaatsen.
7. HINDER DE SPONTANE VERPLAATSING NIET
 Probeer het natuurlijk bewegingspatroon van de hulpvrager te
respecteren. Leid de beweging van de hulpvrager in door te
schommelen: door de schommelbeweging ontspannen de spieren en
wordt het zenuwstelsel gestimuleerd, zodat de daaruitvolgende
beweging gemakkelijker verloopt. Handel in een rustige en vloeiende
beweging, zo kan de hulpvrager beter meewerken en zelf meer
kracht gebruiken.
 Vermijd rukbewegingen. Hoe groter de snelheid van de beweging,
hoe groter de mogelijke schade aan de zachte weefsels. Dit kan ook
veel weerstand opwekken bij de patiënt.
 Pas je tempo aan aan dit van de te verplaatsen persoon
8. ZORG VOOR VEILIGE EN STEVIGE AANGRIJPINGSPUNTEN
 Neem de hulpvrager best vast ter hoogte van de schouder-en
bekkengordel. Neem de hulpvrager nooit vast onder de schouder; zo
wordt zijn schouder omhoog getrokken (gevaar voor scheuren van
het gewrichtskapsel)
 Neem nooit de nek van de hulpvrager vast en laat je ook nooit zelf
bij de nek vastnemen. Dit zorgt voor een veel te grote belasting van
de nekspieren.
 Werk met de handpalmen, niet met de vingertoppen. Dit zorgt voor
een groter comfort bij de hulpvrager en vermijdt blauwe plekken
door druk van de vingertoppen.
9. STIMULEER DE HULPVRAGER TOT MEDEWERKING
 Laat de hulpvrager zoveel mogelijk zelf doen wat hij nog zelf kan.
 Maak duidelijke afspraken met de hulpvrager en/of mantelzorger:
wat er zal gebeuren en hoe, stap voor stap.
 Roep zo nodig de hulp in van de mantelzorger.
 Geef korte bevelen: Opgelet! Klaar! Hop!
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10. KEN JE GRENZEN
 Schat het risico in: voor jezelf en voor de ander.
 Indien de hulpvrager 20 kg of meer zwaarder weegt dan jou, of een
hoofd groter is en deze weinig kan meewerken, is het risicovol om
hem zelf te verplaatsen.
 Als je de verplaatsing niet op een rustige, vloeiende manier kan
ultvoeren is de situatie te zwaar.
 Zoek hulp en gebruik hulpmiddelen!
‘Preventie van klachten van het bewegingsstelsel bij
hulpverleners’ van het Manutentieteam UZ Gent 2005.

Felicitatie rond viering 25 jaar FOVIG
Hierbij een leuk voorbeeld van felicitatie die we rond onze
viering 25 jaar FOVIG ontvingen.
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Inclusie Invest
Inclusie Invest is een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid met sociaal oogmerk, kortweg CVBA-SO.
Het sociaal doel is het oprichten van huisvesting voor personen
met handicap (PmH). In recente nieuwe initiatieven worden
huisvesting en zorg gescheiden.
In tijden van beperkte middelen, grote wachtlijsten, groot
gebrek aan sociale huisvesting, en anderzijds uitpuilende
Belgische spaarboekjes, kreeg de idee vorm een
investeringsmaatschappij op te richten die huisvesting zou
voorzien voor PmH. De huurgelden moeten zorgen voor
dividenden op aandelen met een rendement van 1,5 procent.
Het initiatief startte in twee grote voorzieningen, en men mikt
behoorlijk hoog: verspreid over de Vlaamse provincies tegen
2020 extra accommodatie bieden aan 1200 PmH, wat ongeveer
een kapitaal van € 200.000.000 zou vertegenwoordigen.
Men onderscheidt drie categorieën van aandelen:
- aandelen A: van rechtspersonen actief in de sector; een
pakket van minstens 20 aandelen van € 2000
- aandelen B: van andere rechtspersonen en openbare
instellingen; een pakket van minstens 25 aandelen
- aandelen C: aandelen van natuurlijke personen; zij
kunnen intekenen vanaf één aandeel.
Men vraagt wel gedurende 5 jaar aandeelhouder te blijven,
maar er zijn geen uitstapkosten.
Dit type aandelen heeft het voordeel dat de uitgekeerde
dividenden belastingsvrij zijn tot een bedrag van € 170.
De te bouwen infrastructuur zou individueel of collectief zijn, en
tegen een aanvaardbare en haalbare prijs aangeboden worden
aan de eindgebruiker.
Aanvullende info kunt u vinden op inclusieinvest.be
Toon Callewaert
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Federatie van Ouderverenigingen en gebruikersraden
In Instellingen voor Personen met een Handicap v.z.w.
Maatschappelijke zetel:

H. Consciencelaan 3 8540
Bestuursleden
Provincie Antwerpen
De heer Snyers Frans
Van Cuyckstraat 27
2320 Hoogstraten
Tel.: 03/3146652E-mail:
frans.snijers@pandora.be
Provincie Brabant
Mevrouw Dumon Monique
Bavegemstraat 61, 9860
Oosterzele.
Tel. : 09/3627303. E-mail :
m.dumon@telenet.be
Provincie Limburg
Mevrouw Janssens-Vanoppen
Simonne
M. Scheperslaan 171, 3550
Heusden-Zolder.
Tel.: 011/536823. E-mail :
sim.vanoppen@scarlet.be
Provincie Oost-Vlaanderen
De heer Andries Julien
Bredadreef 12
9100 Sint-Niklaas
03/7769535
E-mail:
julien.andries@skynet.be
Provincie WestVlaanderen
De heer Devos Eric
Marie Joséelaan 121

Deerlijk

056/32.77.12

De heer Schreuders Pierre
Kleinrees 60, 2640
Kasterlee.
Tel. : 014/850230.
E-mail :
p.schreuders@yucom.be
ondervoorzitter

www.FOVIG.be

De heer Verhoeven Hugo
Zijpstraat 66, 2570 Duffel.
Tel. : 015/317678.
E-mail :
hugo.verhoeven@pandora.
be

De heer Festraets Roger
Den Bremt 18, 3020
Herent.
Tel.: 016/200775.

De heer Pauwels Armand
Oude Lummenseweg 32
3580 Beringen
Tel.: 011/425471

De heer Van Gestel Marc
Kloosterstraat 60
3900 Overpelt
Tel.: 011/649861
E-mail: marc@vangestel.be

De heer Callewaert Toon
H. Consciencelaan 3
8540 Deerlijk
Tel. : 056/327712
E-mail :
toon.callewaert@telenet.be
voorzitter

De heer De Keyser Willy
Steltloperstraat 19, 9000
Gent.
Tel.: 09/2229430.
penningmeester

1200 Brussel
02/7341857
E-mail : devos.v@tiscali.be

FOVIG-secretariaat
Luc De Vos
Tweebekenstraat 4
9052 Zwijnaarde
Tel. en fax : 09 – 221.15.89
ldv.zwyn@skynet.be
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www.grouperibel .be
uw partner voor deuren
industrieterrein de kluis
industrieweg 32
B-2320 hoogstraten
tel.: +32(0)3/314.70.23
fax: +32(0)3/314.56.81
info@eribel.be
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