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Advies van het RaadgevendComité uitgebracht tijdens de zitting d.d. 25'0920í2 mbt het voorstel tot regeling van de RechtstreeksToegankelijke
Hulpverlening

Geachteheer Bursens
voor Personenmet een
Comitébij het VtaamsAgentschap
Het Raadgevend
Handicap,heeft tijdens de zitting van 25 septernberhet voorste[van regeling
besprokenen brengtvotgend
ToeganketijkeHutpvertening
inzakeRechtstreeks
adviesuit:
Comiténeemtkennisvan de fundamentetebezwarendie in het
Het Raadgevend
adviesvan de permanentewerkgroepZorg& Assistentiezijn geformuteerdop 21
2)
atsbijtage,i.c. agendapunt
september2O12(Áe stuk INFIRC12012125.W145.6
en votgt dezein betangrijkemate.
Comitétegt de kfemtoonop votgendeelementen:
Het Raadgevend
-

-

-

-

Er moet zeêr snel een beslissingwordengenomenm.b.t. de wijze waarop
Toeganketijke
de financiëtemiddetenbestemdvoor Rechtstreekse
Hulpverleningzullenwordeningezet.
is een hoeksteenin de reatisatie
ToeganketijkeHutpvertening
Rechtstreeks
van recht op zorg. Dit recht op zorg moetvoor iederepersoonmet een
r
handicapgewaarborgdzijn.
magniet
ToeganketijkeHutpverlening
Deorganisatievan de Rechtstreeks
(semi)-residentiële
gevolg
noodzakelijke
dan
dat
de
meer
hebben
voor
plaatsenwordenomgebouwd.Eventueteombouwmoet duszeer
doordachten omzichtiggebeurenin goedovertegmet de regio's.
met het pilootprojectMFC's,o.m. op het vtakvan
Afstemming
terminologieis noodzakelijk.
Comitépteit voor een transparanten technlsch
Het Raadgevend
eenvoudigsysteemvan financiering.Detechniekvan omzettingvan
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-

plaatsenin het oudeerkenningssysteem
is omslachtig.Ookrijzen er
vragenof de voorgestetdewegingcorrect is en votdoenderekeninghoudt
met de effectievecaseload(eenminderintensewerkvormheeft
automatischeenveet hogeraantaldossiersvoor gevotgen dusook veel
meersociateondezoekenenz....).
per prestatieis votgenshet Raadgevend
Eenforfaitair puntensysteem
Comitémeeraangewezen.
bij de bepating
bemerkingen
Het Raadgevend
Comitéheeft fundamentete
geen
wachttiisten
magworden
beding
met
stett
dat
onder
in artikel 7 die
gewerkt.Het Raadgevend
Comitéonderschrijftde betrachtingdat zoveel
zo snetatsmogetijkmoetenwordengehotpen.
mpgetijkzorgvragers
Anderzijdsheeft een begeteidingmaarzin wanneerdezeop een
kwatiteitsvoltemanierkan gebeuren.Eensysteemwaarbij voorzieningen
verplicht worden om elke vraagte beantwoorden(ookat is het een
cotlectieveverptichting)kan/zattot een dermateverdunningvan de
hutpvertening
teidendat kwalitatiefwerkenonmogetijkwordt (meer
Het comitébepleitdanook
lagere
begeteidingsfrequentie).
cliënten=
Deze
stettigde mogetijkheid
om 'registratielijsten'te kunnenaanleggen.
registratielijstenzijn niet alleeneen instrumentom tot een goed
georganiseerd
te komen,maarzijn ook
en lryatitatief begeleidingsptan
te kunnenbeschikken.
nuttigom overde nodige(beteids-)informatie
Debepalingm.b.t. de bijdragevande cliënt roept heetwat vragenop.
Eenaantal [edenis van oordeeldat geenbijdragekanwordengevraagd.
Anderenzijn van oordeetdat een bijdragede verantwoordetijkheidszin
van de zorgvrageraanscherpt.ln elk gevatzijn er de vragenm.b.t. de
wittekeurigvastgetegdehoogtevan het bedrag.Wanneereen systeemvan
bijdragenwordt opgelegdmoeteneen aantathangendevragenuitgektaard
Verhoudingtot anderebijdragenin
zijn: a[ dan niet inkomensgerelateerd?
of tot anderebijdragenin de regutierezorg?Hoeeen
VAPH-voorzieningen,
te hogefinanciëtelast voor de persoonmet een handicapvermijden?Hoe
vermijdendat steedsdezelfdecategorievan personenmet een handicap
de hoogstetastendraagt enz,...7.Atseen bijdragewordt vastgestetdmoet
dezeenerzijdsrechtvaardigziin en moet anderzijdsbijkomende
administratievelast vermedenworden.
Het comité pteit voor een soepetetoepassingvan RTH/nRïHin hoofdevan
de ctiënt, d.w.z. een vlotte overgangtussenRTHen nRTH
om RTHdanwet nRÏH
voorde voorziening
Belangrijkis de mogetijkheid
noden.
vragen
en
ftexibel in te zetten naargelangde

lk danku bij voorbaatom dezeadviezentevenste wittenovernukenaan de
en Gezin.
VtaamseministervanWetzijn,Volksgezondheid
Met de meestehoogachting

êíDurnez
Comité
Voorzittervan het Raadgevend
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Bijtage
uittreksel uit het verslagvan de Permanentewerkgroep zorg en
Assistentied.d. 2í september2O1Z
2 BVRRechtstreekstoeganketijkehulpverlening
(DoC-20Í2-09.21-025-BVR-RTH.pdf
)
Ze ziinvan mening
De ledenvan de PWGZ&Ahebbenfundamentelebezwarenbij het huidigevoorstel'
bij
goed
aansluit
zeer
is
dat
rècht
fundamenteel
(RTH)
een
nurp
toegánÈárÍr.À
dat rechtstreer<s
van de
omwille
vindtmenproblematisch
De manierwaaropRTÉ nu wordtuitgewerkt
zorgvernieuwing.
volgenderedenen:
of weinigintensievehulpzou een open-end'
- RTHzou een rechtmoetenzijn.Voordeze laagfrequente
moetenkunnen.
financiering
om plaatsenRTH.te.creëren
toegankelijkehulpverlening
- De afbouwvan de niet-rechtstreeks
groot,
dus menwenstnietop deze
is
n-RtH
aan
nood
Dé
1ránversie) vindtmennietwenselijk.
te besParen.
capaciteit
naarde
wordtdoorgeschoven
- De RïH wordtin capaciteitbeperkten de verantwoordelijkheid
is
de voorziening
het
maar
cliënt,
van
de
uit hoofde
voozieningen.Men,,iiièén,ecntop RTHrealiseren
realistisch.
niet
is
die het mel een beperktecapaciteiimoetrealiseren.Dat
voorstelis en er nietwordtingezetop
- De werkgroepvraagtzich ook af waaromdit een sectorspecifiek
in
Anderesectorendienenhierook hunverantwoordelijkheid
verbreding.
een ruimeremaatscnáppelijke
op te nemen. +
vemieuwend.waarom is de ingewikkelde
- Hetvoorstelwordtals te pragmatischervarenen te weinig
geensimpeleforfaitof
techniekvan het omzettenvai oudesoortenplaatsennodigen kan er
puntenaantalopeensoortprestatieindeRTHgemaaktworden?
inspelenop
aanboden kanonvoldoende
vanhet bestaande
- Het huidigevoorstelis sterkafhankelijk
vragen.
de aanwezige
is en dat er meernoodis aan
- De werkgroepervaartookdat het huidigevoorsteltesnelgeformuleerd
van hetconceptRTHen de linkmetde PVF'
verduidelijÏing
fundamentelebezwarenwenst mende technischedetaitsvan dit voorstet
omwittevan bovenstaande
niet te besPreken.
mee.Striktjuridischzijn er wel anderepistesmogetijk,maar
Het VApHneemtdezeopmerkingen
te
om RTHbeheersbaar
tegetijkertijdvraagtde administratieaande werkgroepnaaratternatieven
minder
is er ook
maken.Doorhet feit dat er wordt gewerktmet eenvtottendecapaciteit
regelgeving'RTI'I
de
bestaande
van
maken
te
gLbruiX
dient
aangeÍen men
bewegingsruimte,
passeren'maar
moet
toegangspoort
de
langs
betekentvoor de administratievooraldat menniet
ziin hiervoor207o
Er
gekoppetd
worden.
betekentniet dat er noodzaketijkveet middetenaan kunnen
voorzien'
vande middetenvan de provinciatebudgettenbinnenhet uitbreidingsbeteidr20l3

