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1 VRAGEN OVER DE VRAGENLIJST 
 

1.1 Waarom ontving ik deze vragenlijst? 
U hebt een toewijzing voor een persoonsvolgend budget in prioriteitengroep 3. 
Het VAPH kan u echter geen duidelijkheid geven over wanneer u dat budget zult krijgen. De wachttijd is 
lang, ondanks de vele middelen die de Vlaamse Regering inzet. De Vlaamse Regering heeft het VAPH 
daarom gevraagd om te onderzoeken wat uw huidige noden zijn en die van de andere personen die 
wachten. Daarom selecteerden we samen met u ongeveer 1800 personen met een vraag in 
prioriteitengroep 3 om deze vragenlijst in te vullen. U bent niet verplicht om deze vragenlijst in te vullen. 
Maar door het wel te doen, helpt u het VAPH op een betere manier beleidsvoorstellen te doen aan de 
minister. Het VAPH gebruikt uw antwoorden op de vragen, samen met de antwoorden van de andere 
deelnemers, om voorstellen te doen aan de Vlaamse Regering. 
  

1.2 Is het verplicht om deze vragenlijst in te vullen? 
Nee, u bent niet verplicht om deze vragenlijst in te vullen. Maar door het wel te doen, helpt u het VAPH om 
op een betere manier beleidsvoorstellen te doen aan de minister. Het VAPH gebruikt uw antwoorden op de 
vragen, samen met de antwoorden van de andere deelnemers, om voorstellen te doen aan de Vlaamse 
Regering. 
  

1.3 Hoe lang duurt het om deze vragenlijst in te vullen? 
Het duurt gemiddeld 15 minuten om deze vragenlijst in te vullen. De duurtijd van het invullen van deze 
vragenlijst zal voor iedereen anders zijn afhankelijk van welke vragen al dan niet van toepassing zijn en 
waar eventueel extra info wordt gevraagd. 
  

1.4 Mag iemand mij helpen bij het invullen van de vragenlijst? 
Dat mag zeker: u kunt u laten helpen door vrienden of familie maar ook de diensten vermeld in de bijlage 
van de brief kunnen u helpen.  
  

1.5 Hoe lang krijg ik de tijd om deze vragenlijst in te vullen? 
We vragen om de vragenlijst in te vullen voor 10 januari 2022. Hoe sneller we de antwoorden kennen, hoe 
sneller we ze kunnen verwerken. We begrijpen dat u niet altijd onmiddellijk de tijd hebt om de lijst in te 
vullen. Ook als u de vragenlijst samen met een dienst, familie of vriend wilt invullen, zal dat niet altijd 
onmiddellijk lukken. Toch vragen we u om de vragen te beantwoorden voor 10 januari 2022. 
  

1.6 Waar vind ik mijn VAPH-dossiernummer? 
U vindt uw VAPH-dossiernummer in uw brief onder de vermelding ‘uw kenmerk’. U hebt uw VAPH-
dossiernummer nodig om de vragenlijst in te vullen. 
  



 

1.7 Wat gebeurt er met mijn antwoorden? 
Uw antwoorden worden, samen met de antwoorden van de andere bevraagden, gebruikt voor 
wetenschappelijk onderzoek en om verder beleid te voeren. Ze komen niet in uw persoonlijk dossier en 
hebben er dan ook geen enkele invloed op. 
  

1.8 Kan ik de vragenlijst invullen zonder gebruik te maken van de 
individuele gesprekken? 
Ja, u kunt ook enkel de vragenlijst invullen. We hopen dat de gesprekken u ook kunnen helpen om 
eventueel al eens te kijken of en welke ondersteuning op korte termijn mogelijk is. We denken namelijk dat 
niet iedereen op de hoogte is van wat de huidige mogelijkheden zijn. Als u vindt dat u wel voldoende op de 
hoogte bent of u ziet het op dit moment niet zitten om de individuele gesprekken te voeren, dan is dat 
zeker niet verplicht. U kunt ook later bij die diensten terecht voor algemene vragen. 
  

1.9 Ik heb al een ondersteuningsplan opgemaakt. Waarom moet ik 
nu opnieuw deze vragenlijst beantwoorden? 

Deze vragenlijst is geen ondersteuningsplan. De vragenlijst peilt naar wat u vandaag al hebt en naar uw 
noden op dit moment. Het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (PVB) toont aan wat u zou doen 
mocht u over een budget beschikken. Het is voor het VAPH niet mogelijk om u op korte termijn een 
persoonsvolgend budget ter beschikking te stellen. Daarom is het belangrijk om zicht te krijgen op 
mogelijke alternatieve oplossingen. Uw ondersteuningsnood kan eventueel ook gewijzigd zijn. 
 

1.10 Ik heb al een budget, waarom krijg ik deze brief? 
U hebt deze brief ontvangen omdat er voor u nog een resterende vraag geregistreerd staat. U kunt via het 
e-loket mijnvaph.be uw dossier inzien. Daarin kunt u uw toegewezen budget consulteren. Als u daarbij 
vragen hebt, kunt u altijd terecht bij de diensten die vermeld zijn in de bijlage van de brief. Zij kunnen u ook 
helpen om uw dossier te verduidelijken. Als uw huidig budget voldoende is, kunt u vragen om uw vraag te 
schrappen. Meer info daarover vindt u op de website van het VAPH. Ook dan kunt u de vragenlijst uiteraard 
invullen en we vinden dat ook belangrijk dat u dat doet. 
 

1.11 Ik wacht al zolang op een budget, wat is het nut voor mij 
om deze bevraging in te vullen? 

We begrijpen dat deze brief niet is waar u al zolang op zit te wachten. Toch hopen we met deze bevraging 
een beter zicht te krijgen op wat de gepaste ondersteuning kan zijn voor u en de andere zorgvragers met de 
middelen die er vandaag zijn. Met de antwoorden willen we beleidsvoorstellen doen aan de Vlaamse 
Regering. Tegelijk willen we u uitnodigen om gebruik te maken van de individuele gesprekken met een 
dienst. Misschien kunt u samen met die dienst toch ook ondersteuning of andere hulp vinden die vandaag 
wel mogelijk is. U vindt de contactgegevens van de diensten vermeld in de brief. 
 

https://www.vaph.be/professionelen/mdt/mdv/modules/stopzetting-van-een-aanvraag


 

1.12 Ik heb een brief gekregen en ik heb al een 
persoonsvolgend budget waarmee ik vandaag 3 dagen 
dagondersteuning organiseer. Eigenlijk heb ik nood aan 5 
dagen, hoe geef ik dat weer in de vragenlijst?  

In de vragenlijst moet u uw totale nood aan ondersteuning weergeven. Wat hebt u op dit moment 
allemaal, in totaal, nodig? Uw totale nood aan ondersteuning kan dus bestaan uit een deel van de 
ondersteuning waarvoor u vandaag nog geen hulp krijgt, maar ook uit het deel aan ondersteuning waar u 
vandaag wel al hulp voor krijgt. De vragenlijst beantwoordt u dus best door de situatie te bedenken dat al 
uw huidige ondersteuning en hulp niet aanwezig zou zijn, waar hebt u dan nood aan?  
Bijvoorbeeld: stel dat u vandaag al drie dagen dagondersteuning krijgt, maar u hebt eigenlijk nood aan 5 
dagen dagondersteuning. Dan vult u in de vragenlijst in dat u nood hebt aan die 5 dagen en niet aan 2 extra 
dagen.  
 

1.13 In de vragenlijst wordt er gevraagd naar welke 
ondersteuning ik nodig heb. Is dat dan enkel de ondersteuning 
die je met een persoonsvolgend budget zou kunnen betalen? 

Nee, in de vragenlijst moet u uw totale nood aan ondersteuning weergeven. U moet er geen rekening mee 
houden of u die noden wel zou kunnen oplossen met uw persoonsvolgend budget, dat zou te moeilijk zijn 
om uit te pluizen. Met de vragenlijst peilen we dus naar alle ondersteuningsnoden die u hebt.  
Belangrijk, ook bij de vragen naar de ondersteuning die u op dit moment al krijgt, moet u uw totale 
ondersteuning noteren. Dus niet enkel de ondersteuning die u met uw persoonsvolgend budget 
organiseert. Bijvoorbeeld, er komt een vriend dagelijks bij u langs om u te helpen koken. Ook die nood aan 
ondersteuning moet u ons dus meedelen zodat we een goed beeld hebben van wat u nodig hebt. 
 

1.14 Onze dochter woont nog thuis. Wat moet zij dan invullen 
als ze de ouders bedoelt? (eigen gezin of familie) 

U vult daar best eigen gezin in, namelijk de gezinsleden waarmee u samenwoont. 
 
 

2 VRAGEN OVER DE INDIVIDUELE GESPREKKEN 
 

2.1 Wat wordt er bedoeld met de individuele gesprekken? 
De individuele gesprekken zijn gesprekken om samen met u te bekijken of er op korte termijn bijvoorbeeld 
bijkomende ondersteuning bij u thuis, begeleiding, premies … mogelijk zijn. U voert de gesprekken met een 
dienst die de nodige expertise heeft. Die gesprekken kunnen bij u thuis of bij de betrokken dienst 
plaatsvinden. Mocht dat vanwege corona niet mogelijk zijn, dan zijn videogesprekken ook mogelijk. We 
hopen dat de dienst ook samen met u de vragenlijst wil overlopen omdat de antwoorden ons kunnen 



 

helpen om een beter beeld te krijgen van de noden van de personen met een handicap in prioriteitengroep 
3. 
  

2.2 Kan ik een beroep doen op de individuele gesprekken zonder 
de vragenlijst in te vullen? 

Ja, u kunt rechtstreeks terecht bij de diensten die met u ook individuele gesprekken kunnen voeren om 
samen met u te bekijken of er op korte termijn bijvoorbeeld bijkomende ondersteuning bij u thuis, 
begeleiding, premies … mogelijk zijn als u de vragenlijst te moeilijk vindt. U voert de gesprekken met een 
dienst die de nodige expertise heeft. Die gesprekken kunnen bij u thuis of bij de betrokken dienst 
plaatsvinden. Mocht dat vanwege corona niet mogelijk zijn, dan zijn videogesprekken ook mogelijk. We 
hopen dat de dienst ook samen met u de vragenlijst wil overlopen omdat de antwoorden ons kunnen 
helpen een beter beeld te krijgen van de noden van de personen met een handicap in prioriteitengroep 3. 
  

2.3 Mag ik iemand meenemen naar de individuele gesprekken? 
Ja, dat mag. De bedoeling is dat u en uw noden centraal staan in de individuele gesprekken. U mag altijd 
iemand meebrengen. 
  

2.4 Bij wie kan ik terecht om de individuele gesprekken te voeren? 
Voor de individuele gesprekken kunt u terecht bij de volgende diensten: gebruikersorganisaties met 
infoloket, bijstandsorganisaties en diensten ondersteuningsplan.  
  
Als u al begeleid wordt door een dienst rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) of door een vergunde 
zorgaanbieder of een DMW (dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds)), dan kunt u ook met die 
diensten de individuele gesprekken voeren. Ook nu al kunt u bij die diensten terecht voor vragen en 
doorverwijzingen in verband met mogelijke premies, tegemoetkomingen, hulpmiddelen of andere 
handicapspecifieke of inclusieve ondersteuning. Die diensten kunnen u ook doorverwijzen naar een 
bijstandsorganisatie, een dienst ondersteuningsplan of een gebruikersorganisatie met infoloket. Die 
organisaties en diensten hebben als specifieke en enige opdracht u te ondersteunen in het zoeken naar 
mogelijkheden. Dat kan ook gaan om mogelijkheden los van de eventuele VAPH-gesubsidieerde 
ondersteuning. 
 

2.5 Zijn de individuele gesprekken gratis? 
Ja, de individuele gesprekken zijn gratis. Het VAPH betaalt de diensten daar bijkomende subsidies voor. U 
hoeft dus geen bijdrage te betalen aan de diensten. 
 

2.6 Kunnen we een kopie krijgen van ons ondersteuningsplan 
om te gebruiken in het kader van individuele gesprekken? 

U kunt zelf uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget raadplegen via het e-loket mijnvaph.be. U kunt 
uw dossier ook samen met de betrokken dienst inzien. 



 

 
 

3 VRAGEN OVER MIJN PERSOONSVOLGEND BUDGET 
  

3.1 Ik heb al een ondersteuningsplan opgemaakt. Waarom moet ik 
nu opnieuw deze vragenlijst beantwoorden? 

Deze vragenlijst is geen ondersteuningsplan. De vragenlijst peilt naar wat u vandaag al hebt en naar uw 
noden op dit moment. Het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (PVB) toont aan wat u zou doen 
mocht u over een budget beschikken. Het is voor het VAPH niet mogelijk om u op korte termijn een 
persoonsvolgend budget ter beschikking te stellen. Daarom is het belangrijk om zicht te krijgen op 
mogelijke alternatieve oplossingen. Uw ondersteuningsnood kan eventueel ook gewijzigd zijn. 
  

3.2 Gaat mijn vraag voor een persoonsvolgend budget geschrapt 
worden als ik zeg dat ik NU geen ondersteuning nodig heb? 

Nee, uw vraag voor een persoonsvolgend budget wordt niet geschrapt. De antwoorden op de vragenlijst 
hebben geen enkele invloed op uw persoonlijk dossier. In de vragenlijst peilen we vooral naar uw huidige 
ondersteuning(snoden). We doen dat om een beter zicht te krijgen op hoe we in het algemeen personen 
met een gelijkaardige ondersteuningsvraag als u eventueel anders kunnen helpen en onze middelen 
gerichter kunnen inzetten om zo veel mogelijk mensen te kunnen helpen.  
  

3.3 In de brief staat dat ik een vraag naar een persoonsvolgend 
budget heb gesteld en in prioriteitengroep 3 ben ingedeeld. 
Waar vind ik daar meer info over? 

U kunt via het e-loket mijnvaph.be uw dossier inzien. Als u daarbij vragen hebt, kunt u altijd terecht bij de 
diensten die vermeld zijn in de bijlage van de brief. Zij kunnen u ook helpen om uw dossier te 
verduidelijken. 
  

3.4 Door het invullen van de vragenlijst wordt me duidelijk dat 
mijn vraag naar een persoonsvolgend budget niet meer 
overeenkomt met mijn huidige nood, wat moet ik nu doen? 

Als uw vraag dringender geworden is sinds de toewijzing van uw persoonsvolgend budget of u hebt meer 
ondersteuning nodig dan toen vermeld, dan kunt u een aanvraag doen voor een hogere prioriteit of een 
hoger budget. Meer informatie daarover vindt u op www.vaph.be/persoonlijke-
budgetten/pvb/aanvragen/herziening. 
  
Als u zelf oordeelt dat u niet langer een persoonsvolgend budget wilt, dan kunt u aan het VAPH vragen om 
uw vraag te schrappen. Dat gebeurt enkel als u daar expliciet om vraagt, buiten de vragenlijst om.  



 

 

3.5 Waarom vindt het VAPH het zo belangrijk dat ik de 
vragenlijst invul? 

Het VAPH heeft, behalve uw dossierinfo, geen zicht op uw huidige ondersteuningsnoden. Vaak bent u sinds 
uw vraag naar ondersteuning al heel lang aan het wachten en klopt die vraag misschien niet meer met uw 
huidige vragen. De minister heeft ons al meermaals gevraagd: wie zijn die mensen in prioriteitengroep drie 
en hoe kunnen we hen het beste helpen? Via deze bevraging hopen we daar een beter zicht op te krijgen. 
Hoe meer mensen reageren op de bevraging, hoe beter het beeld dat we hebben hoe we u en de anderen 
met de huidige middelen wel zouden kunnen helpen. We hopen dat u ook zoveel mogelijk gebruik maakt 
van de individuele gesprekken. Na afloop willen we een grondige analyse doen van enerzijds die 
gesprekken en anderzijds de antwoorden op de vragen. Op basis daarvan kunnen we de minister een beter 
antwoord geven dan vandaag op de vraag: wie zijn die mensen en waarmee kan ik hen het beste helpen 
met de beperkte middelen die ik heb? 
 

3.6 Ik sta al zo lang te wachten, is het niet beter dat ik mijn 
vraag dan herprioriteer? 

Jaarlijks beslist de Vlaamse Regering over de middelen waarover het VAPH kan beschikken om nieuwe 
persoonsvolgende budgetten ter beschikking te stellen. Omdat de omvang en de verdeling van de middelen 
steeds varieert, kan het VAPH geen sluitend advies geven of het al dan niet aangewezen is om een aanvraag 
tot herziening van de prioriteitengroep in te dienen. Van zodra er duidelijke vooruitzichten zijn op 
terbeschikkingstellingen binnen de prioriteitengroepen, wordt dat gecommuniceerd.  
  
Het VAPH kan daarnaast enkel het algemene principe van de prioriteitengroepen benadrukken. Het indelen 
van aanvragen in de verschillende prioriteitengroepen is erop voorzien dat aanvragen die ingedeeld 
worden in een hogere prioriteitengroep een kortere wachttijd kennen tot aan de terbeschikkingstelling van 
het persoonsvolgend budget. Verder bouwend op dat principe is het steeds aangewezen om bij uw 
multidisciplinair team te informeren over de opmaak van een herzieningsvraag als u van mening bent dat 
uw vraag dringender geworden is. 
  
 

4 ALGEMENE VRAGEN 
 

4.1 Worden alle personen met een vraag in prioriteitengroep 3 
bevraagd? 

Nee, het VAPH heeft een steekproef geselecteerd van 1800 personen. Die steekproef is samengesteld op 
basis van verschillende criteria (leeftijd, aantal jaren wachttijd, doelgroep, zorgzwaarte …). Het VAPH rekent 
erop, door evenveel personen van elke groep te bevragen, conclusies te kunnen trekken over alle 
zorgvragers in prioriteitengroep 3. In totaal rekent het VAPH erop dat minstens 50 procent de vragenlijst 
beantwoordt. 
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