Federatie van ouderverenigingen en gebruikersraden
in instellingen voor personen met een handicap

FOVIG.be

NIEUWSFLASH 4
v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat20, 9470 Denderleeuw

CIRCLES OF LIFE

Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap

Het wordt voor de huidige gebruikers van voorzieningen een hele aanpassing.
Herinner u de lange weg, nu misschien jaren geleden, naar het verkrijgen van officiële erkenning van de ernst van de
handicap van uw kind, de daarop volgende zoektocht naar een voorziening die het best bij uw kind paste maar vooral
het beperkte aanbod.
De zogezegde keuze die er niet echt één was omdat het eerder “te nemen of te laten” was en het
risico opnieuw onderaan de wachtlijst te belanden.
Sinds 2015 is er een opmerkelijke wijziging in de zorg. Voor de volwassenen spreekt men over het flexibel aanbod
voor meerderjarigen, voor de minderjarigen spreekt men over multifunctionele centra.
Het is de bedoeling meer zorg op maat aan te bieden.
Wie meer wil weten over het FAM kan volgende link raadplegen:
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/8380166-Flexibel+aanbod+meerderjarigen.html
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De zorg wordt nu anders omschreven.
Een flexibele zorg aangepast aan de actuele noden van de zorgvrager
We gaan uit van de ondersteuningscirkels zoals omschreven in het decreet Persoonsvolgende Financiering:
1) Zelfzorg: de zorg en ondersteuning die de persoon met een beperking zelf opneemt.
2) Gebruikelijke zorg: de normale dagelijkse zorg en ondersteuning die gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen,
geacht worden voor elkaar op te nemen
3) Zorg en ondersteuning die geboden worden door familie, vrienden en/of informele contacten
4) Professionele zorg en ondersteuning vanuit de algemene zorg en dienstverlening (diensten maatschappelijk werk,
CAW, diensten gezinszorg, kinderopvang, …)
5) Professionele zorg en ondersteuning door het VAPH gefinancierd
Professionele zorg is aanvullend aan de noden van de persoon met de beperking en moet dan ook
flexibel aangeboden worden.
Omschrijving van de zorgfuncties in een flexibel aanbod
Om een flexibel aanbod, aangepast aan de noden van de zorgvrager, mogelijk te maken worden de klassieke
erkenningsvormen en het denken in erkenningsaantallen verlaten. De omschrijving van de zorgfuncties die flexibel
kunnen aangeboden laat meer ruimte om met de zorgvrager naar aangepaste oplossingen te zoeken. Er worden
verschillende soorten begeleidingsovereenkomsten afgesloten:
a. Individuele ondersteuning ( psychosociale begeleiding, praktische hulp, globale begeleiding en oproepbare
permanentie)
b. Groepsbegeleiding (psychosociale begeleiding voor meer dan 1 persoon)
c. Ondersteuning bij dagbesteding
d. Ondersteuning bij wonen
Deze functies kunnen aangeboden worden met verschillende graden van frequentie, intensiteit en duur. Binnen RTH
(Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) kunnen ook deze vier basisfuncties aangeboden worden, maar frequentie, duur en
intensiteit liggen lager.
Binnen deze hertekening blijven de diensten thuisbegeleiding en diensten ondersteuningsplan in hun oorspronkelijke
vorm en functie bestaan.
Het flexibel aanbod vereenvoudigt het afstemmings- en intersectoraal proces. De organisatie van de zorg is immers
niet meer gebonden aan strikte erkenningsaantallen voor bepaalde zorgvormen. Binnen de organisatie van het flexibel
aanbod kan er immers, in functie van de dringende zorgvragen, soepel verschoven worden in het aanbod tussen
verblijf/dagopvang/mobiele of ambulante begeleiding.
Bovendien wordt de koppeling dagbesteding-wonen, zoals deze bestond in de tehuizen nietwerkenden, losgelaten.
(Uit: Zorgafstemming en intersectorale samenwerking regionaal overleg Turnhout: 2013 – 2020)
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Het financiële plaatje
De financiële kant van het verhaal is minder duidelijk.
Na rondvraag bij onze leden worden voor de facturatie bij het Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) verschillende
systemen gehanteerd
1. facturatie blijft zoals voorheen met familiedagen
2. opdeling van een dag in delen waarbij de uren vrij worden gekozen door de voorzieningen maar zien we
schommelen voor
a. dagdeel 1 tussen 9u – 13u30
b. dagdeel 2 tussen 13u30 – 17u30
c. dagdeel 3 vanaf 17u zonder nacht
d. nacht : bij overnachting mag maar maximaal de dagvergoeding (33,35 €) aangerekend worden
Dus voor een voltijds verblijf in FAM wordt de factuur niet hoger.
Exacte cijfers over prijzen vindt u op volgende link van het VAPH.
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/340041-Wat+kost+de+begeleiding+of+opvang.html
Hoe het Persoonsvolgend Budget (PVB) eruit zal zien weten we niet maar we blijven het allemaal nauwgezet
opvolgen.

Onze grote bekommernis nu

Waken over de kwaliteit van zorg in de voorzieningen
Het moto van de regering

“Meer doen met minder middelen“

kan niet van toepassing zijn op de zorg voor personen met een handicap
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