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Start Zorgtour Vlaanderen
Begin maart zijn we met onze
N-VA commissieleden van de
commissie Welzijn gestart met
onze Zorgtour Vlaanderen.
Hierbij gaan we in alle provincies zorgprojecten bekijken en
luisteren wat de noden in de
sector zijn. Over de eerste twee
bezoeken vind je een kort verslagje in deze nieuwsbrief.

Werkbezoek VZW TWERK
In het kader van de week
van het autisme bezocht ik
samen met provincieraadslid
Marleen Peeters TWERK
VZW. Dit is een sociale
werkplaats in Herentals
waar chocolade wordt gegoten door mensen met autisme
en tevens een kenniscentrum rond autisme. Ongelooflijk hoe gedreven hier
met en voor deze mensen wordt gewerkt, ik was echt onder de indruk!
We hebben ook hier weer enkele puntjes kunnen meenemen om mee
aan de slag te gaan in het parlement. Wens je hen te steunen, je kan er
steeds iets bestellen, de chocolade eieren zijn in ieder geval lekker!
————————————————————————————————

Middelen Logo’s gebruiken waarvoor ze dienen!
Naast de werkbezoeken zijn
ook de andere contacten van
belang. Veel van mijn parlementair werk deze maand
kwam voort uit problemen die
ik kon aankaarten na persoonlijke getuigenissen. Zo pleitte
ik voor de inkorting van de
wachttijd voor mensen die een
vraag tot handicapspecifieke
ondersteuning. Daarnaast kaartte ik ook een juist gebruik van
subsidies voor de LOGO’s
(Loco-regionaal gezondheidsoverleg en -organisatie) aan.

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van mij kwam uit dat de
LOGO’s (Loco-regionaal gezondheidsoverleg en -organisatie) in de
loop van de voorbije jaren 1.67 miljoen aan reserves hebben opgebouwd. de Logo’s spelen een belangrijke rol in het coördineren en bundelen van lokale actoren om de gezondheidsdoelstellingen waar te maken. Ik twijfel dus zeker niet aan hun nut naar preventieve gezondheidszorg toe. Belangrijk is echter dat de verkregen subsidies niet op
de balans van de vzw in de reserves worden opgenomen, maar dat ze
feitelijk aan gezondheidspreventie besteed worden.
In een vraag om uitleg heb ik dan ook aan minister Vandeurzen voorgesteld om er te blijven op toezien dat belastingsgeld naar beleid gaat
in plaats van naar structuren. Uit het antwoord op mijn schriftelijke
vraag kwam ook uit dat bijvoorbeeld LOGO Brussel zelfs meer dan de
wettelijk toegelaten reserves had opgebouwd. Dit zal van de volgende
subsidies worden afgehouden.
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Wachttijd voor ondersteuning van personen met een beperking moet korter!
Op 17 maart klaagde ik de wachttijd aan voor mensen die een vraag tot handicapspecifieke ondersteuning indienden bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De aanleiding hiervoor was
een artikel dat ik op 11 December in het Nieuwsblad las over Sandra Calsius uit Arendonk, een vrouw die lijdt
aan Multiple Sclerose (MS), die een aanpassing voor haar rolstoel vroeg.
Na contact op te nemen met Sandra heb ik de hele procedure uitgespit. Met deze informatie heb ik een schriftelijke vraag gesteld aan minister Vandeurzen met een aantal specifieke opmerkingen. Daaruit bleek dat de
gemiddelde doorlooptijd van de procedure voor de adviescommissie in 2014 136 dagen bedroeg, terwijl dit
wettelijk gezien slechts maximum 120 dagen mag zijn. Dit is enkel de heroverwegingsprocedure, tel hierbij
dan nog de dagen vanaf de eerste vraag, en je weet dat voor sommige mensen er een hele tijd verloopt tussen
wanneer ze een vraag stellen voor hulp en wanneer ze effectief geholpen worden. 54% van de mensen wacht
langer dan wettelijk toegelaten!
Daarom besloot ik om met een Vraag om Uitleg enkele voorstellen aan de minister te doen om de procedure efficiënter te laten verlopen. Tijdens de zomermaanden worden er bijvoorbeeld geen zittingen georganiseerd, ik stelde voor om dit minstens éénmaal toch te doen, ook dan zijn er immers mensen met dringende vragen! Ook heb ik vragen gesteld betreffende een spoedprocedure voor degeneratieve aandoeningen zoals
MS. Deze procedure zou binnenkort ingaan waardoor zeker voor mensen met zulke ziekte de initiële aanvraag
korter zou worden. Ook de werkdruk in de kamers van de adviescommissie, die als een reden voor de vertraging werd doorgegeven, zou verlicht moeten worden.
Op 19 maart stond er een nieuw artikel in de krant waaruit blijkt dat Sandra nog steeds wacht. Zij, en vele anderen, moeten in de toekomst sneller geholpen worden! Zeker voor mensen met een degeneratieve aandoening
is het minste wat we kunnen doen snelle en gepaste hulp voorzien. Ik ga dit in de toekomst zeker blijven opvolgen en hiervoor blijven ijveren!
————————————————————————————————————————————————

Bezoek Jan Yperman ziekenhuis
Met een bezoek aan het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper
gaven we met de N-VA-parlementsleden de aftrap voor
onze ‘Zorgtour Vlaanderen’ .
Met de ‘Zorgtour Vlaanderen’ willen we tonen dat we de
zorgsector naar waarde schatten en een hart toedragen aan
alle mensen die hun uiterste best doen om dagelijks te zorgen, te verzorgen en te genezen. Hierbuiten is het belangrijk dat we de vinger aan de pols houden. We komen dan
wel allemaal uit de sector, in Brussel moeten we zorgen dat we de feeling met de werkvloer niet verliezen!
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