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Mei-maand 
 
Één van de zaken waar ik altijd 
erg voor heb gepleit is de erken-
ning van bovengebruikelijke zorg. 
Ik had liever gezien dat het tot  
automatische toekenningen zou 
leiden, maar in 2016 werd het 
ingeschreven als  een reden voor 
verhoogde prioriteit voor een 
zorgbudget. In 2017 zagen we 
dat de aanvragen hiervoor een 
enorme toename kenden, het 
systeem geraakt dus meer en 
meer bekend. 
 
Daarnaast vroeg ik nog op welke 
nieuwe vergunde zorgaanbieders 
er reeds bijkwamen sinds de start 
van de persoonsvolgende finan-
ciering. Ook brak ik nog een lans 
voor de evaluatie van hulpmidde-
len. Dit is belangrijk om mensen 
langer te laten leven in de omge-
ving die zij verkiezen. 
 
Ik zou graag nog Valerie Verlin-
den van de afdeling N-VA He-
renthout bedanken om het hoog-
ste bod te doen voor het ontbijt 
bij Gewoon doen! dat ik veilde 
voor Kom op tegen Kanker. Dit 
hielp mee om tot een recordbe-
drag van 26.000 euro te komen 
dat we konden wegschenken aan 
dit goede doel! 
 
Bij de werkbezoeken stonden 
onder meer een bezoek aan het 
Vlaams Agentschap voor Perso-
nen met een handicap (VAPH) 
en het toegankelijk zorgvakantie-
verblijf De Dielis op het program-
ma deze maand.  
 
Over dit alles kan u meer lezen in 
deze maandelijkse nieuwsbrief. 

 
Nieuwe vormen van aanbod voor mensen met een beper-
king 

 

Eén van de doelen van de persoonsvolgende financiering was het cre-
ëren van nieuw aanbod. Zo hebben mensen met een beperking meer 
keuze in hoe ze hun zorg willen aankopen. Een deel van dit aanbod zal 
komen van nieuwe, niet-erkende zorgaanbieders. Uit het antwoord op 
een schriftelijke vraag kreeg ik van minister Vandeurzen mee dat ook bij 
de vergunde zorgaanbieders reeds een aantal nieuw erkenningen kwa-
men. Tijdens de eerste 5 maanden kwamen er zo al 7 nieuwe zorgaan-
bieders bij. 

Nieuw aanbod in 4 van de 5 provincies 

De meeste nieuwe aanbieders komen uit de provincie Limburg, met na-
me Zorgatelier De Regenboog uit Genk, Assjette Zorgaanbod uit Has-
selt en Dienst Persoonlijke Assistent uit Zonhoven, één aanbieder uit de 
provincie Antwerpen, met name Gewoon Doen! uit Turnhout, twee aan-
bieders uit Oost-Vlaanderen, met name Woon-en Zorgresidentie Pura 
uit Schorisse en Zuiderlicht uit Mariakerke. Daarnaast werd ook Aditi, uit 
Haacht in Vlaams-Brabant erkend. 

Nieuwe accenten 

De Regenboog is een vrijetijdsorganisatie die een vergunning voor dag-
opvang en individuele begeleiding aanvraagt. Gewoon 
Doen! organiseert dagbesteding in een broodjeszaak. Het gaat om een 
kleinschalig initiatief dat via een horeca-aanbod in zinvolle dagbeste-
ding wil voorzien. Er zijn echter nog voorzieningen in Vlaanderen die 
dergelijk aanbod hebben uitgebouwd, al is het in andere gevallen niet 
de hoofdbezigheid. Assjette wil dagbesteding voor een specifieke doel-
groep (ASS) aanbieden, en legt de nadruk op voorbereiding naar toe-
komstige tewerkstelling in het normaal economisch circuit. Binnen dit 
aanbod zal de grens met de bevoegdheid tewerkstelling goed moeten 
bewaakt worden. De Dienst Persoonlijke Assistentie is een assistentie-
dienst opgericht door een grotere VZW die vooral klassiek aanbod 
heeft. Er zijn meer voorzieningen die in het verleden een dergelijke 
dienst opgericht waarlangs persoonlijke assistentschap werd ter be-
schikking gesteld aan PAB-budgethouders. Pura biedt een erg klassiek 
kleinschalig woon- en dagbestedingsaanbod aan. Zuiderlicht bouwt 11 
woongelegenheden voor mensen met een verstandelijke beperking 
voor wie tot op vandaag moeilijk opvang te vinden is. Aditi geeft dan 
weer Advies, informatie en ondersteuning voor mensen met een beper-
king over Seksualiteit en Intimiteitszorg op maat. 

Deel deze nieuwsbrief met familie, vrienden en kennissen.                                                Inschrijven/uitschrijven kan via e-mail. 

Tine van der Vloet e-mail   0496 782939             Parlementair Medewerker: Bart Smans e-mail 0474 427355  
Kantooradres: Leuvenseweg 86, 1011 Brussel  02 552 42 53           Websites:  Tine van der Vloet   N-VA Nationaal    

http://www.gewoondoenturnhout.be/
http://www.n-va.be/nieuws/recordbedrag-voor-kom-op-tegen-kanker
http://www.n-va.be/nieuws/recordbedrag-voor-kom-op-tegen-kanker
http://dedielis.be/
http://www.deregenboog.be/
http://www.gewoondoenturnhout.be/
http://www.gewoondoenturnhout.be/
http://assjette.be/
http://www.sintlodewijk.be/dpa
http://zorgresidentiepura.be/
http://www.ocmwgent.be/OCMW/Zuiderlicht/Zuiderlicht-Over-wzc-Zuiderlicht/Zuiderlicht-Over-wzc-Zonnebloem-Maak-kennis.html
http://aditivzw.be/nl/
mailto:Bart.Smans@vlaamsparlement.be
mailto:tine.vandervloet@vlaamsparlement.be
mailto:Bart.Smans@vlaamsparlement.be
http://www.tinevandervloet.be
http://www.n-va.be/


 

Bovengebruikelijke zorg eindelijk van tel voor personen met een beperking 
 
Sinds 1 april, de datum dat de eerste budgetten persoonsvolgende financiering (PVF) werden toegekend, telt 
ook bovengebruikelijke zorg mee als criterium voor het verkrijgen van een budget. Sinds die datum kan de 
regionale prioriteitencommissie (RPC) rekening houden met twee vormen van bovengebruikelijke zorg. Een 
eerste is de mate van bovengebruikelijke zorg in de huidige situatie. Een tweede is de mate van langdurige 
bovengebruikelijke zorg in het verleden en de mate waarin familieleden, vrienden en informele contacten ge-
durende langere tijd meer zorg hebben geboden dan redelijkerwijze van hen verwacht kan worden. Wanneer 
dit wordt vastgesteld kom je in een hogere prioriteitengroep terecht om je zorg te krijgen, tenzij je al in priori-
teitengroep 1 zit. 

De cijfers 

Ik vroeg bij minister Vandeurzen de cijfers op via een schriftelijke vraag (nr. 566). Hieruit bleek dat er tot nu 
toe voor 221 mensen ‘bovengebruikelijke zorg in het heden’ werd toegekend. Opmerkelijk is de stijging sinds 
2017, 213 van deze dossiers zijn immers behandeld in dit jaar. In 212 dossiers zorgde dit ook voor een ver-
hoging van de prioriteit, de anderen hadden reeds prioriteit 1. 

  

Daarnaast kan je een hogere prioriteit krijgen vanwege ‘bovengebruikelijke zorg in het verleden’, waarbij bij-
voorbeeld de ouders of naaste familie reeds een hele periode iemand hebben opgevangen. 208 mensen ble-
ken hier recht op te hebben, waarvan het merendeel (198) in 2017. Van deze mensen kregen er 195 ook ef-
fectief een hogere prioriteitencategorie mee, de anderen zaten al in de hoogste categorie. 

Voorzichtigheid geboden 

Voor je deze aanvraag doet is het misschien nuttig om te kijken of je binnen je huidige prioriteitencategorie 
niet bijna aan de beurt bent. Een nieuwe prioriteitencategorie betekent immers ook een nieuwe datum van je 
dossier, en binnen elke categorie worden de budgetten op datum verdeeld. Wanneer je een budget krijgt is 
afhankelijk van deze datum en de provincie waarin je woont, meer hierover kan je lezen in dit artikel. Op dit 
moment is het nog moeilijk om een goed zicht te krijgen op jouw plaats op de lijst. Op 18 april polste ik hier 
nog naar in de commissie Welzijn, maar toen werd gezegd dat dit overzicht er normaalgezien pas einde dit 
jaar, begin volgend jaar zal zijn. 

 ———————————————————————————————————————————————— 

Bezoek aan aangepast vakantieverblijf De Dielis 
 

Cathy Coudyser en Tine van der Vloet bezochten op 22 mei het aan-
gepast Toerisme-voor-allenbedrijf  De Dielis (http://dedielis.be/). Dit 
bedrijf richt zich voornamelijk op vakanties voor mensen met een 
zwaar mentale beperking. “Ook mensen die in een zorginstelling leven 
en vaak een persoonlijke begeleider nodig hebben, hebben recht op 
vakantie. Niet voor niets kreeg De Dielis in 2013 de Toerisme-voor-
allen award van Toerisme Vlaanderen. Ook voor een gewone kind-
vriendelijke familievakantie, of een familievakantie met een demente-
rende of een zwaar ziek familielid biedt dit concept mogelijkheden.”, 
weet Cathy Coudyser, “Qua toegankelijkheid is dit de meest doorgedreven vorm van aangepast vakantiever-
blijf. De slaapkamers zijn volledig aangepast maar tegelijkertijd is werk gemaakt van een heel huiselijke 
woonkamer en keuken. De tuin en de dieren in de tuin bieden rust” weet zorgspecialiste Tine van der Vloet.  

Het Toerisme-voor-allen decreet wordt binnenkort herzien.  “Het is belangrijk een meer stimulerend beleid te 
voeren, waarbij elke drempel om op vakantie te gaan zoveel mogelijk weggewerkt wordt” beamen de twee 
collega’s. 
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Evaluatie van hulpmiddelen voor ongemeubelde serviceflats 
 
Met de persoonsvolgende financiering komen er nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen personen met een beper-

king, wanneer ze dat wensen, ook hun zorg inkopen bij rusthuizen, serviceflatgebouwen, woonzorgcentra,… 

die door Welzijn, Volksgezondheid en Gezin erkend zijn. Zij zijn echter niet in de mogelijkheid om hulpmidde-

len of aanpassingen te vragen, en daarover heb ik de minister op 16 mei aan de tand gevoeld. 

  

Wanneer je in een rusthuis, serviceflatgebouw of woonzorgcentra,… woont kan je enkel een beroep doen om 

hulpmiddelen inzake communicatie en mobiliteit. Dit zorgt er voor dat bijvoorbeeld iemand die in een onge-

meubelde serviceflat woont, geen beroep kan doen op een hoog-laagverzorgingsbed of een bed-in-

bedsysteem. Door dit wel toe te laten, geef je hen de mogelijkheid om later (of niet) naar een rusthuis of rust-

en verzorginstehuis te verhuizen. Daarom heb ik de minister gevraagd welke mogelijkheden er zijn om een 

tegemoetkoming te krijgen in verband met dit soort hulpmiddelen. 

  

De minister bevestigde dat op dit moment een aanvraag van dergelijke hulpmiddelen niet mogelijk is. Wel 

heeft hij gezegd dat het VAPH een evaluatie van de hulpmiddelen opstart, net vanuit het idee dat ook perso-

nen met een beperking in dergelijke zorgvormen daar nood aan hebben. Hij stelde voor om deze evaluatie af 

te wachten om te bekijken wat de mogelijkheden waren. Op mijn vraag naar een timing sprak hij echter pas 

van duidelijkheid in het jaar 2018. 

  

Ik ben erg benieuwd naar deze evaluatie en zal er mee op toezien dat deze bezorgdheid meegenomen 

wordt. Dit brengt immers meer keuzevrijheid mee voor de mensen. Iemand die niet naar een rust-of verzor-

gingshuis wil, maar zich liever in een omgeving van flats kan behelpen met dergelijke hulpmiddelen moet die 

mogelijkheid hebben. Ook zou zo’n verhuis enkel zorgen voor een verschuiving én een verhoging van de 

kosten voor de persoon zelf en de maatschappij. Op te volgend dus… de volledige uiteenzetting in de com-

missie kan u hier terugvinden. 

 ———————————————————————————————————————————————— 

Werkbezoek VAPH 
 

Op 5 mei gingen we met de commissie Welzijn op werkbezoek bij het Vlaams Agentschap voor Personen 

met een Handicap (VAPH). Het VAPH is het aanspreekpunt voor alle Vlaamse bevoegdheden voor mensen 

met een beperking, ik krijg hier dan ook heel wat vragen over en heb in het verleden al veel vragen gesteld 

over procedures en wachttijden bij specifieke vragen. Daarom was het zeker nuttig om een keer te zien hoe 

het er daar op de werkvloer aan toegaat. 

Ik heb hierbij een beter zicht gekregen op wie er werkt, en wie exact wat doet. Daarnaast is er een uitleg ge-

geveven over de nieuwe wegwijzer VAPH-ondersteuning , waarbij je kunt zoeken naar het beschikbare aan-

bod van de VAPH-vergunde zorgaanbieders. Ook werd er meer uitleg gegeven over de website mijnvaph.be 

waar je je administratief dossier online op kan raadplegen. Hierbij wordt nog altijd gewerkt aan digitalisering 

zodat voor wie dat wenst het papieren dossier meer en meer vervangen kan worden door het digitale. 
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Internationale dag van de eerlijke handel 

 

Naar aanleiding van de internationale dag van de eer-

lijke handel werd er op 14 mei vanuit de verschillende 

Kempense wereldwinkels naar Lichtaart gefietst. 

 

De fietstocht was bedoeld om symbolisch de afstand 

tussen de Oxfam Wereldwinkels en hun partners in 

het zuiden te overbruggen. Maar ook om de afstand 

tussen tussen politici en producenten in het zuiden te 

overbruggen. 

 

Aan vertegenwoordigers van de verschillende politie-

ke partijen werd gevraagd welke concrete engagementen zij willen opnemen voor eerlijkere verhoudingen 

tussen het noorden en het zuiden. Iedereen die me kent weet dat ik me altijd voor Oxfam heb ingezet. ik ben 

blij dat we daarom ook mocht aangeven wat we als politieke mandataris concreet zouden doen in de komen-

de periode om de mensen in het zuiden vooruit te helpen in hun weg voorwaarts. 
 

Dezelfde dag stond bij N-VA Merksplas ook ons jaarlijks N-VA ontbijt op de agenda. Meer dan 100 sympathi-

santen kregen bij het binnenkomen een sapje van de wereldwinkel naar keuze. Ook waren er nog andere   

(h)eerlijke producten aanwezig op ons ontbijt zoals de koffie, suiker, thee, hagelslag… Ik vind het belangrijk 

om er steeds voor te zorgen dat er bij elke activiteit eerlijke producten aanwezig zijn en zal dit ook binnen on-

ze afdeling en binnen de gemeente blijven verdedigen.  

 
———————————————————————————————————————————————— 

Bezoek het Vlaams Parlement! 

Wil je met jouw vereniging, familie of vrienden het Vlaamse Parlement bezoe-

ken? Dat kan! Stuur een bericht naar bart.smans@vlaamsparlement.be en we 

organiseren voor jullie een geleid bezoek. Tijdens de rondleiding krijgt u een 

uitgebreide uitleg over de werking en de rol van het Vlaams Parlement. Ook de 

merkwaardige architectuur van het gebouw en de geïntegreerde Vlaamse he-

dendaagse kunst komen uitgebreid aan bod. Neem dus zeker contact op! 
 
 ———————————————————————————————————————————————— 

Vragen? Contacteer ons 

Wanneer jullie vragen hebben of indien je specifieke dingen wil aankaarten, twijfel dan zeker niet om het mij 

te laten weten. Ik zal mijn uiterste best doen om hiermee aan de slag te gaan of indien het niet onder mijn 

bevoegdheid valt het aan de juiste collega’s door te spelen. De nodige contactgegevens hiervoor vind je on-

deraan op deze brief. 
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