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Toeleiding en ondersteuningsplanning VAPH 

• Stijgende vraag naar PVB 
• Wachtlijst PVB en prioriteitengroepen 
• Nood aan extra procedures voor bijzondere en kwetsbare groepen 
• Transparantie over rangschikking op wachtlijst PVB 
• Optimalisatie aanvraagprocedure (‘toeleidingsprocedure’)  

• interactieve webtool Mijnondersteuningsplan.be 

• samensmelten commissies  

• vereenvoudiging prioriteringscriteria 

• inkorten procedure maatschappelijke noodzaak 



Stijgende vraag naar PVB 



Stijgende vraag naar PVB 

● Aantrekkelijkheid van het PVB       
      
○ nieuwe ondersteuningsmogelijkheden  
○ veel meer in het vertrouwde netwerk 

 
● Aantallen 2018 

○ 3631 ondersteuningsplannen PVB 
○ 2514 terbeschikkingstellingen PVB (= effectieve toekenningen)  
○ 24.677 budgethouders PVB in totaal  

 

● Niet blind voor vele wachtenden en vaak lange wachttijden 



Wachtlijst PVB en prioriteitengroepen 



Wachtlijst PVB: prioriteitengroepen  

●3 prioriteitengroepen 

○prioriteitengroep: dringendheid en ondersteuningskloof 

○ rangschikking in groep op aanvraagdatum 

●Situatie op 31 december 2018  

○14.888 personen  

○15.063 vragen 

 



● 3 op 4 personen (78 %) reeds enige vorm van ondersteuning 
○ 31 % : gedeeltelijk persoonsvolgend budget (PVB), persoonlijke-assistentiebudget 

(PAB) of ondersteuning door multifunctioneel centrum (MFC) 
○ 47 % : zorgbudget voor personen met een handicap (34 %) en/of rechtstreeks 

toegankelijke hulp (25 %) 

 
● Maar: ruim 1 op 5 personen (22 %) zonder ondersteuning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtlijst PVB: personen met al enige vorm van ondersteuning 



Nood aan extra procedures voor bijzondere en kwetsbare groepen 
Transparantie over rangschikking op wachtlijst  

● Nieuwe procedures 
○ procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of  

tetraplegie (directe financiering, opname bij vergunde zorgaanbieder) 
○ procedure voor geïnterneerde personen met een handicap (directe financiering) 
○ procedure ‘7 op 7’ (garantie van onmiddellijk en voltijds ondersteuning voor 

personen met vroegere goedkeuring voor residentiële, voltijdse zorg) 
 

● Transparantie over rangschikking  
○ plaats op de wachtlijst (najaar 2019: raadpleging via e-loket mijnvaph) 
○ inschatting wachttijd op PVB (afhankelijkheid extra middelen Vlaamse Regering) 



Aanvraagprocedure PVB 



● Toeleidingsprocedure PVB vaak als tijdrovend en belastend ervaren 
○ 5 opeenvolgende procedurestappen (= KETEN-systeem) 
○ 2 grote blokken: voortraject & VAPH-traject 

● Voortraject  
○ Stap 1 vraagverheldering (opstellen ondersteuningsplan)  
○ Stap 2 multidisciplinair verslag (module handicap, zorgzwaarte, checklist 

prioritering)  

●  VAPH-traject 
○ Stap 3 erkenning handicap (provinciale evaluatiecommissie) 
○ Stap 4 toewijzing prioriteitengroep (regionale prioriteitencommissie) 
○ Stap 5 interne beroepsmogelijkheid (heroverwegingscommissie) 

 

 

Aanvraagprocedure PVB 



Acties 
 



●Faciliteren: aanbieden van interactieve webtool mijnondersteuningsplan.be: 

○handig hulpmiddel bij doorlopen van vraagverhelderingsproces  

○helpt bij zelfstandig beantwoorden van vragenlijst in ondersteuningsplan PVB 

 

● Vereenvoudiging: oprichting Vlaamse toeleidingscommissie  

○ versmelten van provinciale evaluatiecommissie & regionale prioriteitencommissie 

○organisatie op Vlaams niveau (samenhang met Vlaamse wachtlijst) 

○ vereenvoudiging: nieuwe prioriteringscriteria (van 12 naar 3 criteria) 

 
● Inkorten: procedure maatschappelijke noodzaak  

○ integratie in de verkorte procedure noodsituatie   
○wetenschappelijk onderzoek 

 

Acties: faciliteren - vereenvoudigen - inkorten 


