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Agenda (1) 

● Info en recente regelgeving 

- Directe financiering NAH en zware tetraplegie 

- Directe financiering geïnterneerden 

- Zorgcontinuïteit minderjarigen-meerderjarigen 

- PVF minderjarigen 

- Correctiefase 2 

- Uitbreidingsbeleid 2019 

- PVB-besteding in buitenland 

 

 



Agenda (2) 

● Bewegingen in het ondersteuningslandschap  

 

● Kerncijfers 

- Cijfers terbeschikkingstellingen 

- Cijfers prioriteitengroepen & data meest recente toekenningen 

 

● Nieuwe telefonie en varia 

 

 



 1 Info en recente regelgeving 



1.1 Directe financiering NAH en tetraplegie 



Directe financiering NAH en zware tetraplegie 
Doelgroep en procedure 
 

Personen met een NAH of tetraplegie ten gevolge van hoge dwarslaesie (C4 of hoger). 

• Ernstige gezondheidsproblemen in combinatie met cognitieve problemen of gedragsproblemen. 

• Zware zorg- en ondersteuningsnoden: budgetcategorie X of hoger. 

• Toestand van persoon is niet meer voor verbetering vatbaar. 

• Persoon verblijft op het moment van de aanvraag in een residentiële inrichting voor revalidatie. 

• Hersenletsel of tetraplegie dateert van niet langer dan 30 maanden voor de aanvraag. 
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 • Aanvraagdocument: Ontvankelijkheidsvoorwaarden (leeftijd en verblijf) 

• Medisch attest: Ernst van medische toestand en van gezondheidsproblemen in combinatie met 

cognitieve of gedragsproblemen. 

• Zorgzwaarte-instrument (ZZI): grootte van ondersteuningsnoden 
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Directe financiering NAH en zware tetraplegie 
Aandachtspunten 

● Aanvraag kan ten vroegste 3 maanden na breuk in de levenslijn gestart 

worden (en niet later dan 30 maanden erna) 

● Zorgzwaarte-inschaling kan ten vroegste 6 maanden na de breuk in de 

levenslijn 

● Directe financiering: enkel ondersteuning via vergunde zorgaanbieder 

mogelijk 

● Rollend fonds met budget (87 personeelspunten) voor 57 personen. 

Momenteel 20-tal personen met een goedkeuring 

● Binnen 12 maanden na goedkeuring: ondersteuningsplan indienen 

● Rangschikking in prioriteitengroep 1 op aanvraagdatum i.f.v. PVB 



Directe financiering NAH en zware tetraplegie: procedure 
Stap 1: Aanvraag van ondersteuning via de procedure NAH of tetraplegie 

AANVRAAGDOCUMENT 

 
 
 
 
 

• Raadpleegbaar op website (https://www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/pvb/nood) 

• Ten vroegste 3 maanden na plotse breuk in de levenslijn 

• Ingevuld en ondertekend door cliënt of bewindvoerder 

Indien wordt ingeschat dat de cliënt niet in de mogelijkheid 
zal zijn om het aanvraagdocument te ondertekenen, dient 
de procedure van bewindvoering tijdig opgestart te 
worden. Deze aanstelling is immers een noodzakelijke 
voorwaarde om het aanvraagdocument rechtsgeldig te 
ondertekenen. 

ontvankelijkheidsvoorwaarden: 
leeftijd & verblijf 

https://www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/pvb/nood
https://www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/pvb/nood
https://www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/pvb/nood
https://www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/pvb/nood
https://www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/pvb/nood


MEDISCH ATTEST 

 
 
 
 
 

Directe financiering NAH en zware tetraplegie: procedure 
Stap 2: Indicatiestellingfase 
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• Raadpleegbaar op website (https://www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/pvb/nood) 

• Ten vroegste 3 maanden na plotse breuk in de levenslijn 

• Ingevuld en ondertekend door een revalidatiearts (verbonden aan een revalidatieziekenhuis 
of afdeling voor locomotorische of neurologische revalidatie van een universitair ziekenhuis) 

• Afname door een gecertificeerde ZZI-inschaler van een multidisciplinair team 

• Ten vroegste 6 maanden na plotse breuk in de levenslijn 

• Eventueel formulier ‘Gegevens van een schadegeval in het kader van wettelijke 
subrogatie’ indien ongeval met aansprakelijke derde 

ZORGZWAARTE-
INSTRUMENT 

 
 
 
 
 

Medisch attest wordt in laatste onderdeel verder toegelicht. 

voorwaarden doelgroep 

https://www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/pvb/nood
https://www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/pvb/nood
https://www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/pvb/nood
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https://www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/pvb/nood


Directe financiering NAH en zware tetraplegie: procedure 
Stap 3: Directe financiering 

WAT 

Mogelijkheid tot doorstroom naar vergunde zorgaanbieder voor 57 personen. Indien meer personen 
een aanvraag indienen, zal wachtlijst bijgehouden worden. AANTAL 

Tijdelijke directe financiering van vergunde zorgaanbieders in afwachting van definitief PVB. 

Elke vergunde zorgaanbieder kan aanspraak maken op deze directe financiering, waardoor personen 
kunnen instromen in een voorziening dicht bij huis.  

PRAKTISCH 

Er moet een dienstverleningsovereenkomst worden afgesloten met een vergunde zorgaanbieder, 
binnen de drie maanden na ontvangst van de goedkeuringsbrief. Voor personen die moeilijkheden 
ondervinden bij het zoeken naar een vergunde zorgaanbieder, kan er bemiddeling vanuit het VAPH 
worden opgestart. 

Persoon voldoet aan alle voorwaarden Opstart directe financiering 



Directe financiering NAH en zware tetraplegie: procedure 
Stap 4: Persoonsvolgend budget 

ONDERSTEUNINGSPLAN 
PVB 

 
 
 
 
 

• Binnen 12 maanden na ontvangst van de goedkeuringsbrief  

• Ingevuld en ondertekend door cliënt of bewindvoerder 

• Belangrijk om recht op ondersteuning niet te verliezen 

Automatische indeling in PG 1 (rangschikking op basis van datum aanvraagdocument) 

Indien persoon in aanmerking komt voor een terbeschikkingstelling van het persoonsvolgend budget 
volgens de volgorde in de prioriteitengroep, wordt de directe financiering stopgezet 

Berekening budgethoogte persoonsvolgend budget 

goedkeuring OP PVB 



1.2 Directe financiering geïnterneerden 



Directe financiering geïnterneerden 
Aanleiding 

Pilootarrest van het EHRM van september 2016: Tegen de Belgische staat wegens gebrek 

aan aangepaste zorg en ondersteuning van geïnterneerde gevangenen. 

● Dringende nood aan concrete mogelijkheden tot uitstroom en doorstroom 

● Onaangepaste procedures van de reguliere PVF voor PMH in een gevangenissetting 

Concrete acties: 

● Een afgebakend budget op Vlaams beleidsniveau 

● Nieuw BVR:  goedgekeurd eind 2018, toepassing sinds 15/01/19 

● Nieuwe regelgeving directe financiering -  vervolgtraject ingebouwd 

● Uitstroom gevangenis, FPC, aantal mid-security’s, FOR-VAPH 

● PVB: voor wie niet geïnterneerd is of niet in beveiligde setting verblijft 

 

 

 



Directe financiering geïnterneerden (2) 
Bestaand aanbod binnen en buiten de muren blijft bestaan 

● RTH-ondersteuning (zowel binnen als buiten de gevangenis) 

● Dagbesteding, overdracht van handicapspecifieke know-how & psycho-sociale begeleiding 

- Structureel ingebed in de gevangenissen van Brugge en Hasselt 

- Dagbesteding krijgen via specifieke intramurale projecten ( Gent, Antwerpen, Merksplas) 

● Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp binnen VAPH: (aanbod voor geïnterneerde personen met 

een handicap) 

- FOR-VAPH-units: bij uitstroom uit gevangenis, medium-risk, 7/7 behandeltraject met als doel 

doorstroom 

- Ondersteuning met een persoonsvolgend budget (PVB) voor wie NIET ( meer) in een beveiligde 

setting verblijft 

● Andere ondersteuningsmogelijkheden binnen andere sectoren… 

- Ambulante en residentiële psychiatrie, WZC, sociale huisvesting, ... 



Directe financiering geïnterneerden (3) 
Samengevat Basisprincipes & Procedure 

Ondersteuning bij vergunde zorgaanbieder via directe financiering voor geïnterneerde 

personen met een handicap die: 

● Op moment van aanmelding én opname voor directe financiering verblijven in 

gevangenis, FPC, erkende medium security setting (Bierbeek, Rekem, Zelzate), FOR 

VAPH-unit (Limes, Amanis, Itinera) 

 

● Klaar zijn om uit te stromen naar een reguliere VAPH-setting (low-risk) of FOR VAPH 

 

● Kunnen via vrij eenvoudige procedure doorstromen naar: For VAPH-unit of een 

geregistreerde  vergunde zorgaanbieder (VZA) met directe financiering  (5 modules 

van ondersteuning)  

 



Directe financiering geïnterneerden (4) 
Aanvraagprocedure 

● Voorwaarden voor aanvraag: 

- Verblijf in beveiligde setting én uitstroomklaar ( KBM stemt in met reclassering) 

- Indienen aanvraag door persoon met een handicap/ wettelijke vertegenwoordiger, 

mede ondertekend door directeur van de gevangenis of verantwoordelijke van de zorg 

 

● Aanvraag vergezeld van: 

- Attest van de verblijfssetting rond nood aan bepaalde module van ondersteuning 

- Meldingsformulier (internering) 

- Omstandige motivatie met duiding risico-profiel (risicotaxatie) 

- Erkenning/aanvraag tot erkenning als persoon met een handicap bij het VAPH 

- Vonnis bewindvoering (indien van toepassing) 
 

 



Directe financiering geïnterneerden (5) 
Procedure 

● Behandeling door het Provinciaal Kantoor van het VAPH (o.b.v. domicilie 

aanvrager) 

- Controle op volledigheid 

- Controle ontvankelijkheidsvoorwaarden VAPH (leeftijd en verblijf) 

- Check verblijfplaats / statuut internering 

- Erkenning handicap 

 

● Bij goedkeuring voor de directe financiering internering 

- Brief als bevestiging, check beschikbaar budget, eventuele opstart bemiddeling (verschillende 

mogelijkheden) 

- Start directe financiering 

- Datum start bij vergunde zorgaanbieder, inzet via individuele dienstverleningsovereenkomst, 

budget op basis van gevraagde module (zie aanvraagdocument) 

 

 



Directe financiering geïnterneerden (6) 
Cijfers 

● Cijfers: aantallen aanvragen en goedkeuringen (meetmoment 14 

mei 2019) 

- 46 aanvragen directe financiering goedgekeurd, waarvan 3 effectief gestart  

- 10 aanvragen opname in FOR VAPH goedgekeurd 

 = 56 goedkeuringen in totaal 

- 4 voornemen weigering (2 Antwerpen, 1 Limburg, 1 Vlaams-Brabant)  

- 1 onontvankelijk 

- 1 aanvraag stopgezet 

- 18 dossiers nog in onderzoek  

 



Directe financiering geïnterneerden (7) 
Cijfers goedgekeurde dossiers per module en per provincie  



Directe financiering geïnterneerden (8) 
Cijfers goedgekeurde dossiers per module en per setting 



Directe financiering geïnterneerden (9) 
Cijfers (nog) niet goedgekeurde dossiers per status en per provincie 



Directe financiering geïnterneerden (9) 
Cijfers registratie vergunde zorgaanbieders (VZA) 

Stand van zaken 1/06/2019: 45 vergunde zorgaanbieders die zich geregistreerd hebben 

voor 1 of meerdere modules aanbod geïnterneerden: 

● 12 VZA's in Antwerpen 

● 3 VZA's in Brussel (Zonnelied doet een aanbod in Brussel en Vlaams-Brabant) 

● 3 VZA's in Limburg 

● 13 VZA's in Oost-Vlaanderen (de Okkernoot doet een aanbod in Vlaams-Brabant en Oost-

Vlaanderen) 

● 8 VZA's in Vlaams-Brabant (Zonnelied doet een aanbod in Brussel en Vlaams-Brabant; de 

Okkernoot doet een aanbod in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen) 

● 8 VZA's in West-Vlaanderen 

 

 

 



1.3 Zorgcontinuïteit minderjarigen-
meerderjarigen 



Zorgcontinuïteit minderjarigen-meerderjarigen 
Doelstelling en voorwaarden 

Doelstelling 

● Garantie op vervolgtraject na MFC en/of PAB 

 

Voorwaarden 

● Leeftijdsvoorwaarde (volgens gefaseerde invoer, vanaf 2020 vanaf 18 jaar) 

● Ondersteuning genoten in MFC in het jaar van de terbeschikkingstelling van 

een budget 

● Een toegewezen vraag naar meerderjarigenondersteuning (via procedure 

PVB) 

 

 



Zorgcontinuïteit minderjarigen-meerderjarigen 
Budgethoogte 

● De berekening van de budgethoogte is bepaald in het Ministerieel besluit 

van 13 juli 2018 over de berekening van het budget zorgcontinuïteit 

https://www.vaph.be/documenten/ministerieel-besluit-van-13-juli-2018-0 

● De berekening gebeurt op basis van de geregistreerde 

begeleidingsovereenkomst in de GIR op moment van indienen van het 

ondersteuningsplan. 

● Welke ondersteuning wordt meegenomen in de berekening? 

➢ Ondersteuning MFC 

➢ Persoonsvolgende convenanten 

➢ PAB 

➢ IPH-middelen (Intersectoraal prioritair toe te wijzen hulpvragen) 

➢ IZN-middelen (Intersectoraal zorgnetwerk) 
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Zorgcontinuïteit minderjarigen-meerderjarigen 
Budgethoogte 

● Het berekende budget aan jeugdhulp is het budget dat maximaal 

automatisch ter beschikking gesteld kan worden. 

● Indien de geobjectiveerde hulpvraag via de procedure PVB lager of gelijk is 

aan het berekende budget aan jeugdhulp, dan wordt de geobjectiveerde 

hulpvraag ter beschikking gesteld. 

● Indien de geobjectiveerde hulpvraag via de procedure PVB hoger is dan het 

berekende budget aan jeugdhulp, dan wordt het berekende budget aan 

jeugdhulp automatisch ter beschikking gesteld en wordt de meervraag 

geprioriteerd in 1 van de prioriteitengroepen. 

● Het automatisch toe te kennen budget kan nooit hoger zijn dan de hoogste 

budgetcategorie PVB (budgetcategorie XII) 

 



Zorgcontinuïteit minderjarigen-meerderjarigen 
Gefaseerde invoer 

2019: geboortejaar ‘97-’98 en ouder  

➢ Eerst procedure doorlopen 

➢ Terbeschikkingstelling budget zorgcontinuïteit 

 

2020: vanaf 18 jaar: idem 2019 

➢ Door gefaseerde invoer mogelijk dat cliënten op verschillende momenten 

een terbeschikkingstelling krijgen afhankelijk van leeftijd, moment van 

starten procedure,… 

➢ Dit maakt een traject op maat mogelijk; indien er op vaste momenten ter 

beschikking gesteld zou worden, zouden cliënten onnodig moeten wachten. 

 

 

 

 

 

 



Zorgcontinuïteit minderjarigen-meerderjarigen 
Wat wordt verwacht van het MFC? 

Aandachtig blijven dat de begeleidingsovereenkomst in overeenstemming is 

met de dagregistraties. 

Opgelet: Het gaat om de gebruikelijke ondersteuning in de voorziening, niet het 

gemiddelde. Indien begeleidingsovereenkomst aangepast is voor periodes van 

afwezigheid door bvb. ziekenhuisopname, dan mag de 

begeleidingsovereenkomst aangepast worden naar de gebruikelijke 

ondersteuning indien de cliënt zijn ondersteuningsplan in deze periode wenst in 

te dienen 



Zorgcontinuïteit minderjarigen-meerderjarigen 
Wat wordt verwacht van het MFC? 

● Cliënt toeleiden tot de procedure PVB meerderjarigen wanneer dit past in 

zijn/haar traject. Men kan starten met het ondersteuningsplan vanaf 17 jaar, de 

objectivering van de hulpvraag (ZZI) kan vanaf 18 jaar. Om een naadloze 

overgang te garanderen, dient de procedure volledig doorlopen te zijn voor de 

22ste verjaardag.  

● Verlenging tot en met 25 jaar in het kader van kwetsbare jongvolwassenen nog 

mogelijk. 

● Indien men niet voldoet aan de voorwaarden kwetsbare jongvolwassenen: 

laagfrequente mobiele begeleiding na 22ste verjaardag nog steeds mogelijk. 

 



Zorgcontinuïteit minderjarigen-meerderjarigen 
Terbeschikkingstelling 

● De terbeschikkingstelling gaat in op de 1ste van de maand volgend op 

beslissing toewijzing. 

● UITSTEL VRAGEN voor overstap PVB is niet meer mogelijk! 

● Cliënt heeft, net zoals bij een terbeschikkingstelling bij de andere 

procedures voor een persoonsvolgend budget, 4 maanden de tijd om te 

starten met zijn budget. Als opstart met het budget moeilijk is, kan de hulp 

van een bijstandsorganisatie ingeschakeld worden. 



Zorgcontinuïteit minderjarigen-meerderjarigen 
MFC als VZA 

● Elk MFC is ook een VZA, zij kunnen met de cliënt  een overeenkomst als VZA 

aangaan. 

● De voorziening dient zijn MFC-capaciteit te waarborgen. De Intersectorale 

Toegangspoort (ITP) monitort samen met het VAPH per voorziening de 

uitstroom van cliënten via zorgcontinuïteit en voor welke 

ondersteuningsvormen. 

● Het MFC dient een gelijkwaardig profiel met minimaal dezelfde 

ondersteuningsfuncties en frequenties te laten instromen als de cliënt die 

uitstroomt. Indien nodig zal ITP hierbij ondersteuning bij de instroom 

bieden om aan deze voorwaarde te voldoen. 

 



Zorgcontinuïteit minderjarigen-meerderjarigen 
MFC en PAB 

Cliënten die een PAB-budget hebben en combineren met ondersteuning MFC 

➢ Cliënten worden op 18j op de hoogte gebracht van de te volgen procedure. 

➢ Hebben tot 22ste de tijd om de procedure te doorlopen. 

➢ Budgethoogte zoals bepaald in ministerieel besluit: som van omgezette PAB en 

berekende MFC ondersteuning, zodat zelfde ondersteuning kan verdergezet 

worden. 

➢ Terbeschikkingstelling budget na doorlopen procedure: automatisch omzetten 

lopende overeenkomsten PAB naar overeenkomsten PVB. 

Jeugdhulpverleningsbeslissing voor MFC vervalt 4 maanden na 

terbeschikkingstelling -> Zelfde instroomvoorwaarde voor het gedeelte MFC als bij 

uitstroom via zorgcontinuïteit (zelfde ondersteuningsfunctie(s) en frequenties). 

 



Zorgcontinuïteit minderjarigen-meerderjarigen 
Vragen over zorgcontinuïteit 

● Zowel individuele dossiervragen als procedurevragen via 

zorgcontinuiteit@vaph.be. 

● De vraag wordt intern doorgestuurd indien nodig. 

● Vragen over de budgethoogte van een cliënt kunnen omwille van privacy 

niet meegedeeld worden aan een voorziening. 

 



1.4 PVF voor minderjarigen 



PVF voor minderjarigen 

Besluit van de Vlaamse Regering over de bouwstenen voor de uitwerking van 

een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor 

minderjarige personen met een handicap (= definitief goedgekeurd op 

24/05/2019) 

- 2020: start omschakeling naar PVF; transitieperiode tot 2024 voorzien 

- Opstarten nieuwe toeleidingsprocedure voor nieuwe aanvragen en mogelijkheid voor MFC- en 

PAB-gebruikers om de nieuwe procedure te doorlopen 

- Van aanbodgestuurde naar meer vraaggestuurde en persoonsvolgende financiering 

MFC’s worden in 2020 geleidelijk vergunde zorgaanbieders die hun middelen 

genereren uit persoonsvolgende budgetten 

 

 



PVF voor minderjarigen (2) 

In dit besluit van de Vlaamse regering bepalen we de krachtlijnen voor de verschillende 

onderdelen van het persoonsvolgend budget voor niet rechtstreeks toegankelijke hulp 

voor kinderen en jongeren met een handicap:  

- Vraagverheldering en ondersteuningsplanning  
- Objectivering van de nood aan zorg en ondersteuning  
- Prioritering 
- Budgetcategorieën en budgetbepaling 
- Besteding van het budget  
- Vergunning en vergoeding van de vergunde zorgaanbieder 

- Gefaseerde invoer en transitie naar PVF voor minderjarige personen met een handicap  

In de loop van 2019 zal voor elk van deze onderdelen een verdere operationalisering 

worden voorbereid en in verdere uitvoeringsbesluiten worden verankerd.  

 

Krachtlijnen & timing uitwerking 



PVF voor minderjarigen (3) 

Fundamenteel anders dan bij de meerderjarigen op basis van: 

- specifieke ondersteuningsnoden minderjarigen met een handicap en hun gezin 

- ervaring PVF meerderjarigen meenemen als basis bij de uitwerking 

Principes: 

- gefaseerde invoer 

- striktere koppeling tussen ondersteuningsplan en besteding 

- mogelijkheid tot verplichte bijstand in besteding voor kwetsbare gezinnen 

- aanbod directe financiering GES+, OBC en crisis 

- verdere uitwerking marktgericht denken en prijszetting 

 

 

Belangrijke principes bij de toekomstige uitwerking  



1.5 Correctiefase 2 



Correctiefase 2 
Definitief goedgekeurd op 10 mei 2019 

● Voor wie: voormalige gebruikers Zorg In Natura  
- PVB op basis van zorggebonden middelen van de voorziening 

- Historisch gegroeide verschillen tussen voorzieningen: naar meer gelijkwaardige budgetten voor 

gelijkwaardige profielen 

● Vertrekpunt: budgetten na CF1 nu Vlaanderenbreed samengenomen 

● Zorggebruik 31 december 2016: gerichte controles 

● Doorgegeven zorgzwaarte foto 31/12/2016 blijft behouden 

● Werken met nieuw instrument van budgetbepaling (zowel voor CF2, maar ook 

voor toeleiding) 

● Herverdeling over 8 jaar 

 



Correctiefase 2 
Gefaseerd verloop met begeleidingsmaatregelen 

● 2020 – 2023: maximale stijging/daling van individuele budgetten 

(vastgesteld op basis van transitie ZIN) tot 15% op 4 momenten 

● 2024 – 2027:  verdere aanpassing bij cliënten die > 15% dalen of stijgen tot 

volledig vernieuwd budget op 4 momenten 

- Uitzondering in jaar 2024: aanpassingen tot 20% worden versneld 

gecorrigeerd  

● Evaluatie 

● Begeleidingstrajecten 

 

 

 



Correctiefase 2 
Principes 

● Principes van zorgcontinuïteit en budgetneutraliteit 
- Zorggarantie bij ongewijzigde ondersteuning 

- Budgetneutraal: 

- Verdeelde punten in transitie 

- Middelen correctiefase 1 

 

● Vragen: beleid@vaph.be 

 

 

 

 



Vernieuwde budgetbepaling en zorgzwaartebepaling 

● Budgetbepaling 
- 24 budgetcategorieën 

- ondergrens 7,73 punten 

- niet langer ‘gewichten’ als tussenstap: rechtstreeks uitgedrukt in zorggebonden punten per 

ondersteuningsfunctie 

- schaalvoordelen-en nadelen bij hogere/lagere frequenties 

- dag- en woonondersteuning: enkel bij B/P-combinaties vanaf BC3 

- maximum 2 uur psychosociale ondersteuning 

● Zorgzwaartebepaling 
- onderzoek lopende 

- optimaliseren door 

-  meer differentiatie B-waarden 

-  vereenvoudiging (bv. overtollige items schrappen, eenduidigere instructies, ...) 

-  klinisch oordeel van professional primeert  

 

 



Ter info: evaluatie en optimalisatie methode zorgzwaartebepaling 

● Inzichten uit evaluatie 
- verdere differentiatie van zorgzwaarteparameters (meer specifiek B5) nodig en mogelijk 
- rekenregels neigen tot over-indicatie B5 
- erg intensieve bevraging met complexe en diverse scoring 

● Voorstel tot optimalisatie 
- 2 extra tussenwaarden voor begeleidingsintensiteit zorgen voor meer differentiatie 
- na statistische analyse worden overtollige items en vragen geschrapt 
- eenduidige en vereenvoudigde scoringsmogelijkheden (integratie aspecten van ‘kunnen’ en 

‘aankunnen’) 
- loslaten rekenregels, klinisch oordeel van professional primeert; we investeren 

in eenduidige richtlijnen, opleiding en intervisie 



Ter info: evaluatie en optimalisatie methode budgetbepaling 

● Inzichten uit evaluatie 
- huidige methode budgetbepaling  kent aantal kostendrijvers die tot hogere budgettoewijzingen 

leiden in vergelijking met vroegere indicatiestelling 
- voorbeelden kostendrijvers: te brede budgetcategorieën (te snel te grote sprongen), het werken met 

gewichten (afstand tussen de gewichten heeft enkel ordinale betekenis, impact schaalvoordelen en  
-nadelen)  

- nood aan en mogelijkheid tot verdere differentiatie budgetcategorieën 

●Voorstel tot optimalisatie 
- voorstel van nieuwe budgetcategorieën is uitgewerkt (24 categorieën) 
- voorstel van aangepaste budgetbepaling is uitgewerkt  



Ter info: evaluatie en optimalisatie methode budgetbepaling 

Kostendrijvers/Verfijningen Hoe aangepakt?   

Differentiatie in aantal budgetcategorieën: In het model werkt men nu met 24 budgetcategorieën in plaats van 12, waarbij getracht wordt 
om de sprongen niet groter te laten worden dan +/- 5.  Een ondergrens voor nRTH werd 
ingesteld op 7,73. 

Toekennen bovengrens budgetcategorie: Door te kiezen voor heel  wat meer budgetcategorieën (24 ipv 12) wordt het kostendrijvend 
effect van deze draaiknop uiteindelijk sterk beperkt.  
De keuze is gemaakt in het model om te werken met de bovengrens van de budgetcategorie.  

Verhouding 
dagondersteuning/woonondersteuning: 

Het aandeel ‘dag’ werd verhoogd ten opzichte van de woonondersteuning, om ervoor te 
zorgen dat cliëntprofielen met hoofdzakelijk dagondersteuning voldoende punten kunnen 
krijgen om hun ondersteuning verder te zetten.  

Compensatie voor schaalnadelen bij een 
lage frequentie van dag/woon-
ondersteuning 

Net om te compenseren dat de organisatorische kosten te zwaar doorwegen voor een cliënt 
die slechts een lage frequentie heeft, werd ervoor gezorgd dat deze iets ‘zwaarder’ wegen (zo 
wordt voor een frequentie van 1 dag bijvoorbeeld gerekend met 1,4 dagen).  

Maximum aantal psychosociale 
begeleidingen: 

De ondersteuning wordt beperkt tot twee begeleidingen per week (waarbij 1 begeleiding staat 
voor 1 uur direct cliënt contact). Er kunnen dus maximaal twee uren Psychosociale begeleiding 
worden aangeduid in de  aanvraag  



Ter info: correctiefase 2: zorgzwaarte en zorggebruik 

• Zorggebruik: 
- Uitgedrukt in frequenties en ondersteuningsfuncties 
- Gegevens 31 december 2016 (doorgegeven op 31 maart 2017) 

- MAAR: correctere gegevens, maar nog aanpassingen noodzakelijk 

KNIPPERLICHTENMETHODIEK: 

- Analyses verticaal: vergelijkingen tussen voorziening X (FAM 2016) en voorziening X 
(transitietool 2016) 

- Analyses horizontaal: vergelijkingen tussen voorziening X en gemiddelde waarden obv 
alle gelijke ondersteuningsvormen in transitietool 

- Aanpassingen steeds obv besprekingen: zomer 2019 

 

 



Ter info: Correctiefase 2 
Zorgzwaarte en zorggebruik: enkele voorbeelden (1) 

 

 

 

 

Fase 1: 15% in 2020 - 
2023 



Ter info: Correctiefase 2 
Zorgzwaarte en zorggebruik: enkele voorbeelden (2) 

 

 

 

 

Fase 2: 2024 – 2027 
(uitzondering jaar 5) 

Uitzondering jaar 5: 20% 



1.6 Uitbreidingsbeleid 2019 



Uitbreidingsbeleid 2019  

● Tussen 2015-2019: + 330 miljoen euro 
- 92,5 miljoen euro in 2019 

● Trap 1 
- zorgbudget 

- nieuwe gerechtigden op basis van integratietegemoetkoming of bijkomende 

kinderbijslag 

- PG1 of PG2 met datum voor 16 oktober 2018  

- RTH:  

- flexibele inzet RTH-middelen voor minderjarigen ifv realiseren inclusieve trajecten   

- reguliere uitbreiding RTH 

- begeleid werken voor schoolverlaters BUSO ikv GBO-projecten 

- respijtzorgplan (in voorbereiding) 

 



Uitbreidingsbeleid 2019  

● Trap 2 

- Voorafnames flankerend beleid 

- Maatregelen GES+: zowel meer plaatsen als GES+ als betere omkadering 

per plaats 

- Verdeling 15% - 85% minder-meerderjarigen 

- Bij minderjarigen: PAB 

- Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp meerderjarigen 
- Automatische toekenningsgroepen (met ook extra inspanningen geïnterneerden en NAH) 

- Verdelingen over PG’en 

● 85% PG1 

● 10% PG2  

● 5% PG3 



Ingezette middelen 2019 in budgetten: uitbreidingsbeleid (UB) + 
andere overdrachten + uitstroom (inschatting) 

TRAP 1:   

- RTH: € 8.750.000 

- zorgbudget: € 4.200.000 

TRAP 2: beschikbaar voor terbeschikkingstellingen en directe financiering 

+/- € 99.000.000 (+/- 80% voor automatische toekenningsgroepen)  

Respijtzorgplan: € 4.000.000 (waarvan € 2.000.000 al middelen die tijdelijk 

toegekend zijn) 



1.7 PVB-besteding in buitenland 



PVB-besteding in buitenland (dus: niet PAB, uiteraard 
gedomicilieerd in Vlaanderen of Brussel) 

Wat kon al? 

● Cash in een één-op-éénrelatie in buitenland 

Wat kan sinds kort? 

● Cash collectieve dag- en woonondersteuning in een buitenlandse voorziening 

Wat is hiervoor nodig? 

● Sluit een overeenkomst met de voorziening; 

● Registreer de overeenkomst bij het VAPH; 

● Attest dat voorziening door buitenlandse overheid erkend is 



2 Bewegingen in het ondersteuningslandschap 



● 5 nieuwe vergunde zorgaanbieders  (verspreid over 3 provincies) sinds 1 

mei 2018 

● 8 fusies of overdrachten, ingaand vanaf 1 januari 2019 

● 6 geregistreerde ouderinitiatieven (registratie mogelijk sinds 2019) 

● 14 wooninfrastructuur-initiatieven (= Vlaams totaal) waarvan 4 nieuwe 

sinds 1 mei 2018 

● 21 nieuwe groenezorginitiatieven (GZI) sinds 1 mei 2018 

Bewegingen op Vlaams niveau 



● Geen nieuwe vergunde zorgaanbieders sinds 1 mei 2018  

● Fusies: 

● DVC Sint-Jozef + De Kleine Beer + Fondatie Terninck = Heder 

● De As + Den Leeuweric = Mekanders 

● Geregistreerde ouderinitiatieven: De Kompanie (Mortsel), Wijzersterk (Onze-

Lieve-Vrouw-Waver) 

● Nieuwe wooninfrastructuur-initiatieven sinds 1 mei 2018: Social Impact Fonds 

Toontjeshuis CVBA-SO (Schelle), De Kompanie Invest CVBA-SO (Mortsel) 

● Nieuwe GZI: Klein Postel (Mol), Zorglandschap (Antwerpen), Het Paardenbos 

(Bornem), Hippony (Lille) 

Provincie Antwerpen 



● Geen nieuwe vergunde zorgaanbieders sinds 1 mei 2018 

● Overdracht: 

● Tehuizen voor Nazorg -> Covida (= ex-Ter Engelen) 

● Geregistreerde ouderinitiatieven: Teutenhuis (Hechtel-Eksel) 

● Geen nieuwe wooninfrastructuur-initiatieven sinds 1 mei 2018 

● Nieuwe GZI: Zorghoeve Sint-Jansberg (Maaseik) 

Provincie Limburg 



● Nieuwe vergunde zorgaanbieders: 

● Vrienden van Thomas, Zottegem 

● Villa Vip Gent, Wondelgem 

● Leefboerderij de Kanteling, Herzele 

● Overdracht: 

● De Bron -> OCMW Zorgpunt Waasland 

● Geregistreerde ouderinitiatieven: Villa Vief (Lokeren) 

● Nieuwe wooninfrastructuur-initiatieven: Villa Vief Invest CVBA-SO (Lokeren) 

● Nieuwe GZI: De Witte Hoeve (Assenede), Lamaventura De Hippomaan 

(Deinze), Vasse Kweek (Kruibeke), Puissance (Kruisem), Blom Vivant 

(Dendermonde) 

Provincie Oost-Vlaanderen 



● Nieuwe vergunde zorgaanbieder: 

●  Het Balanske, Tielt-Winge 

● Geen fusies of overdrachten 

● Geregistreerde ouderinitiatieven: Meegaan (Herne), Honk (Leuven) 

● Nieuwe wooninfrastructuur-initiatieven: Bindkracht Invest CVBA-SO (Landen) 

● Nieuwe GZI: Ezelboerderij De Hoef (Messelbroek), Huppeldepup (Humbeek), 

Openweide (Tielt-Winge), Jean-Luc Ost (Herne), KH Stables (Kortenberg), Our 

little Farm (Herne), Zorgboerderij Charisas (Bertem), Polly's Ranch for Special 

Kids (Tienen), 't Hoevendrieske (Linter)                                                                                                      

                                 

 

Provincie Vlaams Brabant & Brussel 



● Nieuwe vergunde zorgaanbieder: 

● 23+, Koekelare 

● Fusies en overdrachten: 

● Rosmarijn + Ter Dreve + Ons Tehuis = VIRO 

● Groep Ubuntu + Den Achtkanter = Ubuntu-Achtkanter 

● Mathijs -> De Lovie 

● Begeleid Wonen Cadans -> Oranje (Focus Brugge, Oikonde Brugge) 

● Samenwerkingsverband Surpluz: Ons Huis & UNIE-K 

● Geen geregistreerde ouderinitiatieven of nieuwe wooninfrastructuur-

initiatieven sinds 1 mei 2018 

● Nieuwe GZI: Stal De Ponyhoeve (Kortemark), Mini-beleefboerderij De Stege 

(Desselgem) 

 

Provincie West-Vlaanderen 



3 Kerncijfers 



Een woordje uitleg bij enkele verschillende groepen 
terbeschikkingstellingen 

● Wanneer na 22 weken noodsituatie de toeleidingsprocedure niet doorlopen is, 

volgt een verlenging voor maximum één jaar. Al dan niet via deze tussenstap 

leiden de meeste noodsituaties door hun blijvende karakter tot een PVB na 

nood. Al dan niet over de grenzen van jaren heen kunnen personen dus 

maximaal in elk van deze 3 cijfers voorkomen. 

● Veel personen met een PVB die bij de CRZ geregistreerd stonden, hadden nog 

niet de toeleidingsprocedure doorlopen. Vanaf 1 mei 2018 moeten zij geen 

ondersteuningsplan meer opmaken, omdat zij middels de CRZ-transitiebrieven 

hun frequenties hebben kunnen aanpassen. 

● Tijdelijke zorgcontinuïteit gaf jongvolwassenen geboren voor 1995 een budget 

voor 12 maanden om de toeleidingsprocedure te doorlopen.  



Terbeschikkingstellingen 2018: zorgregio’s Antwerpen 

Procedure Antwerpen Mechelen Turnhout Provincie Vlaanderen 

Noodsituatie 27 27 13 67 265 

Verlenging noodsituatie 21 16 11 48 208 

PVB na noodsituatie 26 18 17 61 264 

Maatschappelijke noodzaak 18 12 17 47 211 

Procedure 7/7 12 7 14 33 128 

PVB na CRZ enkel ZZI 3 1 3 7 19 

PVB na CRZ met OP 37 19 27 83 292 

Spoedprocedure 15 9 5 29 111 

Prioriteitengroepen 75 24 46 145 496 

Zorgcontinuïteit MFC 40 8 14 62 327 

Aanpassing tijdelijke ZC MFC 17 10 7 34 168 

Tijdelijke ZC MFC 0 0 0 0 15 

Zorgcontinuïteit PAB 1 0 0 1 10 

Totaal 292 151 174 617 2514 

Totaal procentueel 11,61% 6,01% 6,92% 24,54% 100% 

Bevolkingspercentage 14,77% 6,42% 7,00% 28,15% 100% 



Terbeschikkingstellingen 2018: zorgregieregio’s Limburg 

Procedure Genk Hasselt-Noord Hasselt-Zuid Limburg Vlaanderen 

Noodsituatie 9 11 13 33 265 

Verlenging noodsituatie 3 12 11 26 208 

PVB na noodsituatie 7 20 11 38 264 

Maatschappelijke noodzaak 14 10 13 37 211 

Procedure 7/7 3 14 3 20 128 

PVB na CRZ enkel ZZI 1 1 3 5 19 

PVB na CRZ met OP 16 18 14 48 292 

Spoedprocedure 5 6 5 16 111 

Prioriteitengroepen 47 56 52 155 496 

Zorgcontinuïteit MFC 22 17 8 47 327 

Aanpassing tijdelijke ZC MFC 9 14 9 32 168 

Tijdelijke ZC MFC 0 0 0 0 15 

Zorgcontinuïteit PAB 0 0 2 2 10 

Totaal 136 179 144 459 2514 

Totaal procentueel 5,41% 7,12% 5,73% 18,26% 100% 

Bevolkingspercentage 3,91% 4,93% 4,46% 13,29% 100% 



Terbeschikkingstellingen 2018: zorgregieregio’s Oost-
Vlaanderen 

Procedure Aalst 
Oudenaarde 

Gent 
Deinze 

Meetjesland Waasland 
D’monde 

Oost- 
Vlaanderen 

Vlaanderen 

Noodsituatie 21 25 6 17 69 265 

Verlenging noodsituatie 25 19 4 16 64 208 

PVB na noodsituatie 23 32 8 17 80 264 

Maatschappelijke noodzaak 15 17 7 18 57 211 

Procedure 7/7 7 9 5 14 35 128 

PVB na CRZ enkel ZZI 0 2 0 2 4 19 

PVB na CRZ met OP 10 14 5 20 49 292 

Spoedprocedure 6 13 6 1 26 111 

Prioriteitengroepen 12 48 13 20 93 496 

Zorgcontinuïteit MFC 18 22 8 25 73 327 

Aanpassing tijdelijke ZC MFC 6 5 2 16 29 168 

Tijdelijke ZC MFC 0 1 0 0 1 15 

Zorgcontinuïteit PAB 0 2 0 3 5 10 

Totaal 143 209 64 169 585 2514 

Totaal procentueel 5,69% 8,31% 2,55% 6,72% 23,27% 100% 

Bevolkingspercentage 6,30% 7,32% 2,47% 6,87% 22,97% 100% 



Terbeschikkingstellingen 2018: zorgregio’s Vlaams-Brabant en 
Brussel 

Procedure Brussel Halle-Vilvoorde Leuven Provincie Vlaanderen 

Noodsituatie 2 17 17 36 265 

Verlenging noodsituatie 2 14 10 26 208 

PVB na noodsituatie 4 16 21 41 264 

Maatschappelijke noodzaak 5 13 17 35 211 

Procedure 7/7 0 4 4 8 128 

PVB na CRZ enkel ZZI 1 0 0 1 19 

PVB na CRZ met OP 7 25 56 88 292 

Spoedprocedure 2 7 7 16 111 

Prioriteitengroepen 3 7 16 26 496 

Zorgcontinuïteit MFC 4 17 23 44 327 

Aanpassing tijdelijke ZC MFC 1 2 11 14 168 

Tijdelijke ZC MFC 0 0 0 0 15 

Zorgcontinuïteit PAB 0 0 1 1 10 

Totaal 31 122 183 336 2514 

Totaal procentueel 1,23% 4,85% 7,28% 13,37% 100% 

Bevolkingspercentage 5,20% 9,29% 7,18% 21,67% 100% 



Terbeschikkingstellingen 2018: zorgregio’s West-Vlaanderen 

Procedure Brugge Kortrijk Oostende Roeselare West-
Vlaanderen 

Vlaanderen 

Noodsituatie 11 20 13 16 60 265 

Verlenging noodsituatie 8 11 6 19 44 208 

PVB na noodsituatie 11 12 7 14 44 264 

Maatschappelijke noodzaak 11 9 4 10 34 211 

Procedure 7/7 10 8 1 13 32 128 

PVB na CRZ enkel ZZI 0 0 0 2 2 19 

PVB na CRZ met OP 8 5 2 9 24 292 

Spoedprocedure 7 4 6 7 24 111 

Prioriteitengroepen 32 14 10 21 77 496 

Zorgcontinuïteit MFC 21 28 11 41 101 327 

Aanpassing tijdelijke ZC MFC 12 13 8 26 59 168 

Tijdelijke ZC MFC 4 1 1 8 14 15 

Zorgcontinuïteit PAB 0 1 0 0 1 10 

Totaal 135 126 69 186 516 2514 

Totaal procentueel 5,37% 5,01% 2,74% 7,40% 20,53% 100% 

Bevolkingspercentage 4,84% 4,88% 2,92% 5,53% 18,18% 100% 



Terbeschikkingstellingen in 2018 per provincie 
In unieke personen (geen dubbeltellingen) 



Is een nieuwe terbeschikkingstelling een verhoging of een 
verlaging van het budget of blijft het budget gelijk? 

Procedure Gelijk Verhoging Verlaging Totaal 

Noodsituatie 0 264 1 265 

Verlenging noodsituatie 208 0 0 208 

PVB na noodsituatie 115 55 94 264 

Maatschappelijke noodzaak 0 211 0 211 

Procedure 7/7 0 123 5 128 

PVB na CRZ enkel ZZI 5 13 1 19 

PVB na CRZ met OP 38 232 22 292 

Spoedprocedure 0 111 0 111 

Prioriteitengroepen 0 496 0 496 

Zorgcontinuïteit MFC 4 323 0 327 

Aanpassing tijdelijke ZC MFC 55 76 37 168 

Tijdelijke ZC MFC 0 14 1 15 

Zorgcontinuïteit PAB 0 10 0 10 

Totaal 425 1928 161 2514 

Totaal procentueel 16,91% 76,69% 6,40% 100% 



In welke mate gaan terbeschikkingstellingen naar nieuwe 
cliënten (zonder PVB) of bestaande budgethouders (al PVB)? 

Procedure Geen nieuwe cliënt Nieuwe cliënt Totaal 

Noodsituatie 130 135 265 

Verlenging noodsituatie 208 0 208 

PVB na noodsituatie 264 0 264 

Maatschappelijke noodzaak 72 139 211 

Procedure 7/7 128 0 128 

PVB na CRZ enkel ZZI 19 0 19 

PVB na CRZ met OP 292 0 292 

Spoedprocedure 3 108 111 

Prioriteitengroepen 147 349 496 

Zorgcontinuïteit MFC 17 310 327 

Aanpassing tijdelijke ZC MFC 168 0 168 

Tijdelijke ZC MFC 2 13 15 

Zorgcontinuïteit PAB 4 6 10 

Totaal 1454 1060 2514 

Totaal procentueel 57,84% 42,16% 100% 



Prioriteitenlijsten op 1 januari 2019: zorgregio’s Antwerpen 

Procedure Antwerpen Mechelen Turnhout Provincie Vlaanderen 

PG 1 200 78 119 397 1257 

PG 2 239 105 117 461 1616 

PG 3 1782 706 795 3283 12190 

Totaal aantal wachtenden 2221 889 1031 4141 15063 

Totaal procentueel 14,74% 5,90% 6,84% 27,49% 100% 

Bevolkingspercentage 5,34% 6,42% 7,00% 28,19% 100% 



Prioriteitenlijsten op 1 januari 2019: zorgregieregio’s Limburg 
 

Procedure Genk Hasselt-Noord Hasselt-Zuid Limburg Vlaanderen 

PG 1 43 71 79 193 1257 

PG 2 99 107 109 315 1616 

PG 3 633 774 667 2074 12190 

Totaal aantal wachtenden 775 952 855 2582 15063 

Totaal procentueel 5,15% 6,32% 5,68% 17,14% 100% 

Bevolkingspercentage 3,91% 4,93% 4,46% 13,29% 100% 



Prioriteitenlijsten op 1 januari 2019: zorgregieregio’s Oost-
Vlaanderen 

Procedure Aalst 
Oudenaarde 

Gent 
Deinze 

Meetjesland Waasland 
D’monde 

Oost- 
Vlaanderen 

Vlaanderen 

PG 1 87 95 20 94 296 1257 

PG 2 100 93 42 115 350 1616 

PG 3 627 884 363 800 2674 12190 

Totaal aantal wachtenden 814 1072 425 1009 3320 15063 

Totaal procentueel 5,40% 7,12% 2,82% 6,70% 22,04% 100% 

Bevolkingspercentage 6,30% 7,32% 2,47% 6,87% 22,97% 100% 



Prioriteitenlijsten op 1 januari 2019: zorgregio’s Vlaams-
Brabant en Brussel 

Procedure Brussel Halle-Vilvoorde Leuven Provincie Vlaanderen 

PG 1 18 97 112 227 1257 

PG 2 17 88 111 216 1616 

PG 3 83 568 824 1475 12190 

Totaal aantal wachtenden 118 753 1047 1918 15063 

Totaal procentueel 0,78% 5,00% 6,95% 12,73% 100% 

Bevolkingspercentage 5,20% 9,29% 7,18% 21,67% 100% 



Prioriteitenlijsten op 1 januari 2019: zorgregio’s West-
Vlaanderen 

Procedure Brugge Kortrijk Oostende Roeselare West-
Vlaanderen 

Vlaanderen 

PG 1 37 27 20 43 127 1257 

PG 2 80 69 41 81 271 1616 

PG 3 699 641 480 804 2624 12190 

Totaal aantal wachtenden 816 737 541 928 3022 15063 

Totaal procentueel 5,42% 4,89% 3,59% 6,16% 20,06% 100% 

Bevolkingspercentage 4,84% 4,88% 2,92% 5,53% 18,18% 100% 



Verdeling van de wachtenden in prioriteitengroep 1 over de 
provincies 



4 Nieuwe telefonie en varia 



Varia 

Congres evaluatie PVF in ICC Gent op donderdag 4 juli 2019 



Dank voor uw aandacht 
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