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28 september 2012

Advies van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens de zitting d.d. 25'09-

20í2 mbt het voorstel tot regeling van de Rechtstreeks Toegankelijke

Hulpverlening

Geachte heer Bursens

Het Raadgevend Comité bij het Vtaams Agentschap voor Personen met een
Handicap, heeft tijdens de zitting van 25 septernber het voorste[ van regeling
inzake Rechtstreeks Toeganketijke Hutpvertening besproken en brengt votgend
advies uit:

Het Raadgevend Comité neemt kennis van de fundamentete bezwaren die in het
advies van de permanente werkgroep Zorg & Assistentie zijn geformuteerd op 21
september 2O12 (Áe stuk INFIRC 12012125.W145.6 ats bijtage, i.c. agendapunt 2)
en votgt deze in betangrijke mate.

Het Raadgevend Comité tegt de kfemtoon op votgende elementen:

- Er moet zeêr snel een beslissing worden genomen m.b.t. de wijze waarop
de financiëte middeten bestemd voor Rechtstreekse Toeganketijke
Hulpverlening zullen worden ingezet.

- Rechtstreeks Toeganketijke Hutpvertening is een hoeksteen in de reatisatie
van recht op zorg. Dit recht op zorg moet voor iedere persoon met een
handicap gewaarborgd zijn. r

- De organisatie van de Rechtstreeks Toeganketijke Hutpverlening mag niet
voor gevolg hebben dat de meer dan noodzakelijke (semi)-residentiële
plaatsen worden omgebouwd. Eventuete ombouw moet dus zeer
doordacht en omzichtig gebeuren in goed overteg met de regio's.

- Afstemming met het pilootproject MFC's, o.m. op het vtak van
terminologie is noodzakelijk.

- Het Raadgevend Comité pteit voor een transparant en technlsch
eenvoudig systeem van financiering. De techniek van omzetting van
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plaatsen in het oude erkenningssysteem is omslachtig. Ook rijzen er
vragen of de voorgestetde weging correct is en votdoende rekening houdt
met de effectieve caseload (een minder intense werkvorm heeft
automatisch een veet hoger aantal dossiers voor gevotg en dus ook veel
meer sociate ondezoeken enz. ...).
Een forfaitair puntensysteem per prestatie is votgens het Raadgevend
Comité meer aangewezen.
Het Raadgevend Comité heeft fundamentete bemerkingen bij de bepating
in artikel 7 die stett dat onder geen beding met wachttiisten mag worden
gewerkt. Het Raadgevend Comité onderschrijft de betrachting dat zoveel
mpgetijk zorgvragers zo snet ats mogetijk moeten worden gehotpen.
Anderzijds heeft een begeteiding maar zin wanneer deze op een
kwatiteitsvolte manier kan gebeuren. Een systeem waarbij voorzieningen
verplicht worden om elke vraag te beantwoorden (ook at is het een
cotlectieve verptichting) kan/zat tot een dermate verdunning van de
hutpvertening teiden dat kwalitatief werken onmogetijk wordt (meer
cliënten= lagere begeteidingsfrequentie). Het comité bepleit dan ook
stettig de mogetijkheid om 'registratielijsten' te kunnen aanleggen. Deze
registratielijsten zijn niet alleen een instrument om tot een goed
georganiseerd en lryatitatief begeleidingsptan te komen, maar zijn ook
nuttig om over de nodige (beteids-)informatie te kunnen beschikken.

' 
r De bepaling m.b.t. de bijdrage van de cliënt roept heet wat vragen op.

Een aantal [eden is van oordeel dat geen bijdrage kan worden gevraagd.
Anderen zijn van oordeet dat een bijdrage de verantwoordetijkheidszin
van de zorgvrager aanscherpt. ln elk gevat zijn er de vragen m.b.t. de
wittekeurig vastgetegde hoogte van het bedrag. Wanneer een systeem van
bijdragen wordt opgelegd moeten een aantat hangende vragen uitgektaard
zijn: a[ dan niet inkomensgerelateerd? Verhouding tot andere bijdragen in
VAPH-voorzieningen, of tot andere bijdragen in de regutiere zorg? Hoe een
te hoge financiëte last voor de persoon met een handicap vermijden? Hoe
vermijden dat steeds dezelfde categorie van personen met een handicap
de hoogste tasten draagt enz, ...7. Ats een bijdrage wordt vastgestetd moet
deze enerzijds rechtvaardig ziin en moet anderzijds bijkomende
administratieve last vermeden worden.

- Het comité pteit voor een soepete toepassing van RTH/nRïH in hoofde van
de ctiënt, d.w.z. een vlotte overgang tussen RTH en nRTH

- Belangrijk is de mogetijkheid voor de voorziening om RTH dan wet nRÏH
ftexibel in te zetten naargelang de vragen en noden.

lk dank u bij voorbaat om deze adviezen tevens te witten overnuken aan de
Vtaamse minister van Wetzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Met de meeste hoogachting

êíDurnez
Voorzitter van het Raadgevend Comité
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Bijtage

uittreksel uit het verslag van de Permanente werkgroep zorg en

Assistentie d.d. 2í september 2O1Z

2 BVR Rechtstreeks toeganketijke hulpverlening
(DoC-20Í 2-09.21 -025-BVR-RTH.pdf )
De leden van de PWGZ&A hebben fundamentele bezwaren bij het huidige voorstel' Ze ziin van mening

dat rechtstreer<s toegánÈárÍr.À nurp (RTH) een fundamenteel rècht is dat zeer goed aansluit bij

zorgvernieuwing. De manier waarop RTÉ nu wordt uitgewerkt vindt men problematisch omwille van de

volgende redenen:

- RTH zou een recht moeten zijn. Voor deze laagfrequente of weinig intensieve hulp zou een open-end '

fi nanciering moeten kunnen.

- De afbouw van de niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening om plaatsen RTH.te.creëren

1ránversie) vindt men niet wenselijk. Dé nood aan n-RtH is groot, dus men wenst niet op deze

capaciteit te besParen.

- De RïH wordt in capaciteit beperkt en de verantwoordelijkheid wordt doorgeschoven naar de

voozieningen. Men ,,iiièén ,ecnt op RTH realiseren uit hoofde van de cliënt, maar het is de voorziening

die het mel een beperkte capaciteii moet realiseren. Dat is niet realistisch.

- De werkgroep vraagt zich ook af waarom dit een sectorspecifiek voorstel is en er niet wordt ingezet op

een ruimere maatscnáppelijke verbreding. Andere sectoren dienen hier ook hun verantwoordelijkheid in

op te nemen. +

- Het voorstelwordt als te pragmatisch ervaren en te weinig vemieuwend. waarom is de ingewikkelde

techniek van het omzetten vai oude soorten plaatsen nodig en kan er geen simpele forfait of

puntenaantalopeensoortprestatieindeRTHgemaaktworden?

- Het huidige voorstel is sterk afhankelijk van het bestaande aanbod en kan onvoldoende inspelen op

de aanwezige vragen.

- De werkgroep ervaart ook dat het huidige voorstelte snelgeformuleerd is en dat er meer nood is aan

verduidelijÏing van het concept RTH en de link met de PVF'

omwitte van bovenstaande fundamentele bezwaren wenst men de technische detaits van dit voorstet

niet te besPreken.
Het VApH neemt deze opmerkingen mee. Strikt juridisch zijn er wel andere pistes mogetijk, maar

tegetijkertijd vraagt de administratie aan de werkgroep naar atternatieven om RTH beheersbaar te

maken. Door het feit dat er wordt gewerkt met een vtottende capaciteit is er ook minder

bewegingsruimte, aangeÍen men gLbruiX dient te maken van de bestaande regelgeving' RTI'I

betekent voor de administratie vooral dat men niet langs de toegangspoort moet passeren' maar

betekent niet dat er noodzaketijk veet middeten aan kunnen gekoppetd worden. Er ziin hiervoor 207o

van de middeten van de provinciate budgetten binnen het uitbreidingsbeteidr20l3 voorzien'


