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Impact COVID-19-maatregelen voor
gebruikers van VAPH-zorgaanbieders
De maatregelen die de overheid vanaf maart 2020 nam ter bestrijding van COVID-19, hebben een
belangrijke impact op de manier waarop de zorg, ondersteuning en assistentie van personen met een
handicap wordt georganiseerd. Sinds 15 juni 2020 worden die maatregelen geleidelijk aan afgebouwd en
wordt meer en meer overgestapt naar een fase van het ‘nieuwe normaal’. De recente heropflakkering
van het virus en de nieuwe maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad nam ter bestrijding ervan,
hebben geleid tot een meer lokale aansturing zodat meer gericht kan ingespeeld worden op de
plaatselijke situatie.
Wat al die maatregelen en de bijsturingen ervan precies betekenen voor uw zorg en ondersteuning,
vindt u op de website van het VAPH: https :/ / www.vaph.be/ ma atregelen-corona virus / pers onen-metha ndica p .
Eerder nam de Vlaamse Regering een aantal begeleidende maatregelen om de financiële impact voor
budgethouders te beperken. Deze maatregelen werden verder geconcretiseerd in ministeriële besluiten.
De financiële compensatie voor budgethouders die thuis extra ondersteuning organiseren tijdens de
periode COVID-19, wordt in een nieuw ministerieel besluit verhoogd van 17% naar 25,5% en de
einddatum wordt verlengd van 30 september 2020 naar 31 december 2020. Voor meer informatie
verwijzen we naar de mededeling van 30 september 2020. Daar vindt u ook welke overeenkomsten
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toegelaten zijn en welke stappen u moet ondernemen om gebruik te kunnen maken van deze
financiële compensatie. Ook voor de zorgaanbieders werden er gedurende de COVID-19-periode
compenserende maatregelen genomen. De einddatum voor die maatregelen werd bepaald op 30
september 2020.
Als u gebruiker bent van een VAPH-zorgaanbieder, betekent dat voor u het volgende:
Individuele dienstverleningsovereenkomst
-

-

Uw individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) bleef doorlopen tot en met 30 september
2020, ongeacht de ondersteuning die feitelijk werd geboden. Vanaf 1 oktober 2020 kan de IDO
opnieuw gewijzigd worden.
U kunt uw IDO opzeggen vanaf 1 juli 2020 (start van de opzegperiode). De IDO kan pas worden
beëindigd op 30 september 2020. Let op: Als uw persoonsvolgend budget daalt ten gevolge van
correctiefase 2, vervalt uw zorggarantie als u uw individuele dienstverleningsovereenkomst
opzegt.
Het is mogelijk dat u zelf de ondersteuning nog niet wilt opstarten gezien de huidige situatie. U
gaat dan het best in overleg met uw zorgaanbieder om afspraken te maken over welke
ondersteuning wenselijk is en zij kunnen bieden. Uw overeenkomst kan daaraan aangepast
worden. De inhoud van uw overeenkomst is een onderhandeling tussen u en uw zorgaanbieder.
Let op: Als uw persoonsvolgend budget daalt ten gevolge van correctiefase 2, vervalt uw
zorggarantie als uw individuele dienstverleningsovereenkomst gewijzigd wordt. Bespreek met
uw zorgaanbieder op welke manier alternatieve ondersteuning geboden kan worden zonder dat
u genoodzaakt bent uw overeenkomst te wijzigen.

Begeleidingsovereenkomst multifunctionele centra
-

Bij ondersteuning door een multifunctioneel centrum onderhandelen het MFC en de gebruiker
of wettelijke vertegenwoordiger een individuele dienstverleningsovereenkomst die vastgelegd
wordt in een begeleidingsovereenkomst.
Als de aangeboden ondersteuning niet meer overeenkomt met de werkelijke situatie, moet de
begeleidingsovereenkomst aangepast worden.
Uitzondering hierop zijn situaties waarbij lokale of individuele omstandigheden als gevolg van
COVID-19 maken dat dit tijdelijk niet kan. Dan dient de begeleidingsovereenkomst niet
aangepast te worden.

Aanrekenen meerkosten voor zorg en woon- en leefkosten
-

Er kunnen geen meerkosten voor zorg en ondersteuning worden aangerekend tot en met 30
september 2020. Vanaf 1 oktober 2020 worden de kosten conform de IDO aangerekend.
Woon- en leefkosten worden tot en met 30 september 2020 aangerekend op basis van feitelijk
gebruik. Vanaf 1 oktober 2020 worden woon- en leefkosten aangerekend overeenkomstig de
IDO.

Alternatieve ondersteuning
Het is mogelijk dat u de voorbije maanden noodgedwongen ondersteund werd via (digitale) begeleiding
op afstand. We krijgen signalen dat sommige gebruikers die ondersteuning op afstand als een
meerwaarde ervaren. In het licht van de COVID-19-pandemie blijven begeleidingen op afstand voorlopig
nog mogelijk. Als u die begeleidingen zelf als een meerwaarde beschouwt, kunt u in gesprek gaan met
uw zorgaanbieder om te bekijken of begeleiding op afstand een plaats kan krijgen in uw
begeleidingstraject. Naar de toekomst toe onderzoekt het VAPH of en op welke manier begeleiding op
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afstand een plaats kan krijgen binnen het ondersteuningsaanbod.
RTH en kortverblijf
Als u bij aanvang van de COVID-19-maatregelen gebruik maakte van nachten kortverblijf - in combinatie
met een PVB - of RTH-verblijf is het mogelijk dat u genoodzaakt was langer in de voorziening te blijven
dan oorspronkelijk gepland. De nachten kortverblijf of de punten RTH verblijf die u extra heeft moeten
inzetten gedurende de periode van 14 maart tot en met 30 september 2020, bent u niet kwijt. Op die
manier kunt u ook na de COVID-19-periode nog een beroep doen op kortverblijf en RTH, dit tot aan het
maximum van uw aantal toegestane nachten kortverblijf of punten RTH.

Meer informatie
Lees op de webpagina ‘Begeleidende COVID-19-maatregelen voor PVB- en PAB-budgethouders’ alle
informatie over de compenserende maatregelen voor budgethouders, samen met info over extra
gemaakte cashkosten en enkele concreet uitgewerkte scenario’s voor budgethouders.
De bestedingsregels van het persoonsvolgend budget (PVB) zijn beschikbaar op
www.vaph.be/pvb/besteden. Een papieren versie kunt u opvragen bij het team Budgetbesteding van het
VAPH.
Meer informatie over het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) vindt u in de ‘Richtlijnen aan de
budgethouders’ op www.vaph.be.

Hebt u vragen?
Het team Budgetbesteding van het VAPH is telefonisch bereikbaar op het nummer 02 249 30 00, van
8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (op vrijdag en tijdens de maanden juli en augustus tot
16.00 uur). Aarzel niet om contact op te nemen als u vragen hebt. U kunt het team Budgetbesteding ook
bereiken via budgetbesteding@vaph.be.
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