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Combinatie verblijf in ODB-unit en gebruik PVB 
 

Situering 

De oriëntatie-, diagnose- en behandelingsunits (ODB-units) bieden gespecialiseerde diagnostiek en 
behandeling aan volwassen personen met een handicap waarbij de huidige situatie vastgelopen is 
omwille van ernstige gedragsproblemen en waarvoor de huidige ondersteuning onvoldoende 
handvaten heeft om dit terug op het juiste spoor te brengen. Deze personen krijgen vaak al 
ondersteuning vanuit een VAPH-erkende voorziening.  
 
De ODB-units zijn enkel toegankelijk voor meerderjarige personen met een handicap die een 
toewijzing hebben voor een persoonsvolgend budget. De ODB-units bieden kortlopende trajecten 
aan (max. 9 maanden), die indien nodig maximaal 2 maal kunnen verlengd worden mits motivatie. 
Deze ondersteuning kan zeer intensief zijn en is van bij aanvang voornamelijk residentieel.  Mobiele 
ondersteuning vanuit een ODB-unit is echter ook mogelijk.  
 

Overstap naar een ODB-unit 

Als een gebruiker de overstap maakt naar residentieel verblijf in een ODB-unit, is dit altijd een 
tijdelijke situatie. Aangezien het erg belangrijk is dat de persoon met een handicap nadien terug 
kan keren naar de vroegere woon- en leefsituatie dient de continuïteit van de oorspronkelijke 
ondersteuning zoveel als mogelijk te worden gegarandeerd.  
Anderzijds dient de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) de reële ondersteuning te 
weerspiegelen. Een gebruiker die tijdelijk opgenomen wordt in een ODB-unit en daar dag- en/of 
woonondersteuning krijgt, gebruikt die ondersteuning niet meer bij zijn oorspronkelijke vergunde 
zorgaanbieder (VZA).  
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Indien het gaat om residentiële opnames die beperkt zijn tot max. 3 maanden, kunnen beide IDO’s 
naast elkaar blijven doorlopen, evenals de subsidiëring vanuit het VAPH. Als de opname in de ODB 
langer duurt dan drie maanden, dient de voorziening de IDO tijdelijk op te schorten en/ of (tijdelijk) 
aan te passen aan de reëel geboden ondersteuning. Ook de registratie van de IDO in de GIR dient 
aangepast. De IDO moet immers een weergave zijn van de ondersteuning die in de realiteit wordt 
geboden. Het is dus wel mogelijk dat de oorspronkelijke voorziening mee blijft instaan voor de 
ondersteuning van de gebruiker, bijvoorbeeld onder de vorm van individuele begeleiding. Die kan 
wel gehonoreerd worden, op voorwaarde dat die begeleiding wordt gevat door een aangepaste 
IDO.  

 

Terugkeer uit de ODB-unit 

De opname in een ODB-unit is per definitie tijdelijk. Ook al wordt de oorspronkelijke IDO tijdelijk 
aangepast of stopgezet, het VAPH verwacht nog steeds een engagement van de oorspronkelijke 
zorgaanbieder dat de gebruiker kan terugkeren. Daarom is het aangewezen dat  de oorspronkelijke 
voorziening de IDO niet effectief stopzet, maar opschort, in afwachting van de terugkeer van de 
gebruiker.  

 

Rapportering 

In de toekomst zal het VAPH periodiek controleren welke ondersteuning zorgaanbieders 
registreren voor gebruikers die in een ODB-unit verblijven. Als een gebruiker dag- en/of 
woonondersteuning krijgt in een ODB-unit, zal de oorspronkelijke voorziening nog maximaal 3 
maanden ‘dubbele’ ondersteuning mogen registreren.  
 

Woon- en leefkosten 

In een ODB-unit dient de persoon met een handicap in te staan voor zijn woon- en leefkosten. Wat 
de dagdagelijkse leefkosten betreft (voeding, energieverbruik,...) is het logisch dat de voorziening 
die voorheen instond voor de opvang, tijdens de opschorting van de IDO deze kosten ook niet meer 
aanrekent. Dat kan voor de woonkost wel moeilijker liggen. Beide partijen moeten zoeken naar een 
voor hen zo optimaal mogelijke oplossing. Indien de kamer tijdens het verblijf in de ODB unit niet 
ter beschikking kan of mag gesteld worden aan een andere gebruiker, kan een billijke vergoeding 
overeengekomen worden voor het ter beschikking houden van de woongelegenheid voor de 
gebruiker die tijdelijk in een ODB unit verblijft. 
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