Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 BRUSSEL
www.vaph.be

INFONOTA
Gericht aan: de vergunde zorgaanbieders VAPH
2 juli 2018
INF/AFZ/18/18

Contactpersoon
E-mail
Telefoon
Bijlagen

Marc Sevenhant
erkenningen@vaph.be
02/225.85.22
/

Bijkomende middelen i.f.v. kortverblijf/respijtzorg
Geachte

In de infonota INF/AFZ/18/14: “Aanpassing regelgeving RTH i.f.v. kortverblijf en minimumerkenning
RTH van 35 punten” van 14 juni 2018 werd vermeld dat er door Vlaamse Regering € 6.750.000
vrijgemaakt werd voor het realiseren van de functie kortverblijf/respijtzorg binnen de sector voor
personen met een handicap. Met deze infonota brengen we u op de hoogte van de wijze waarop
deze middelen ingezet zullen worden.

Deze middelen zullen op korte termijn resulteren in bijkomende erkende capaciteit binnen de
erkenning rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH) voor de voormalige diensten voor
kortverblijf, die zich richtten op meerderjarige personen met een handicap. Deze bijkomende
capaciteit zal gelden voor een beperkte periode met name tot eind 2019.

Deze zorgaanbieders engageren zich om met de bijkomende middelen de functie
kortverblijf/respijtzorg binnen RTH verder uit te bouwen. Hieronder begrijpen we het aanbieden
van nachten verblijf met eventueel voorafgaand of aansluitend dagopvang.

Er wordt gestreefd om 70 % van de bijkomende middelen in te zetten voor mensen die een
persoonsvolgend budget (PVB) kregen uit de transitie en die in aanmerking komen voor de
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combinatie van de inzet van het PVB met RTH na de recente aanpassing van de regelgeving RTH. De
overige 30 % van de middelen zal ingezet worden voor mensen die niet over een PVB beschikken.
In de loop van de komende maanden zal bekeken worden hoe het aanbod kortverblijf/respijtzorg
in de toekomst zo vraaggestuurd mogelijk georganiseerd kan worden. Hierbij zal bijzondere
aandacht zijn voor een goede regionale spreiding, zodat elke cliënt in Vlaanderen en Brussel
desgewenst een beroep kan doen op deze functie.
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