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3 december 2012

Adviezen en bekommernissen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens
zijn zit t ing d.d. 27-11-2012.

Geachte heer Bursens

Het Raadgevend Comité bij het Vtaams Agentschap voor Personen met een
Harldicap, heeft tijdens de zitting van 27 november 20í2 volgende adviezen
uitgebracht:

1. Jr^.b.t. de vraag van VGPH om êen handtekeningplicht in te voeren bij
aanvraag van een prioritair te behandeten dossier (PTB)
(DOC/RC/20 1 2t 23.r O | 431:

Het Raadgevend Comité onderschrijft unaniem de bekommernissen van de
gebruikers bij het opstetten van het dossier en de checktist voor een PTB. Het is
bijzonder betangrijk dat de contactpersoon deze checklist invult in goed overteg
met de gebruiker. Het voorstel van de permanente cel om een bijkomend
aanvinkvetd te voorzien waaruit zou btijken of en in wetke mate de gebruiker
betrokken werd, biedt votgens het Raadgevend €omité onvotdoende garanties. Het
Raadgevend Comité Vraagt aan de Permanente Cel om een werkwijze te zoeken
die contactpersonen verpticht tot effectieve betrokkenheid van de gebruiker,
bijvoorbeetd door de verplichting op te leggen om een kopie van de checktist aan
de gebruiker te bezorgen.

2. U.?.a. het zorgzwaarte-instrument:

De studiedienst heeft het onderzoek m.b.t. het zorgzwaarte-instrument protocol A
en nadien Protocot B toegeticht op verschillende vergaderingen van het
Raadgevend Comité. Het Comité stuit zich aan bij de bevindingen van de
expertengroep. De vatiditeit en de betrouwbaarheid van het instrument, zoats
bijgestetd in de toop van het onderzoek, is op votdoende wijze aangetoond en kan
atdus worden gehanteerd voor de votwassen personen met een handicap. M.b.t.
protocot B is een vervolgonderzoek naar verschitlende subdoetgroepen nog
aangewezen om na te gaan of de beslissingsregels voor aue subgroepen accuraat
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zijn. Ook benadrukt het Raadgevend Comité dat een goede opvotging en een

evatuatie van het instrument noodzaketijk is en waar nodig tot bijsturingen moet

kunnen teiden.
Votgende stappen zijn:
f . Nagaan op wetke wijze het 771 naar financiering van vastgestetde zorgnoden kan

leiden.
ll. Hoe het ZZl wordt ingezet in de procedure van inschrijving en evatuatie'

3.  Typemoduler inglJH(DOC/RC/2O12/27.11/54)

Het Raadgeyend Comité stuit zich aan bij de bevindingen van de permanente

werkgroep lJH. Het Raadgevend Comité kan instemmen met de voorgestetde

typemodutes. Deze modutes moeten evenwel nog verder worden aangevutd met

duidetijk omschreven acties.
Het Raadgevend Comité vraagt met aandrang om te waken over de coherentie met

andere ontwikketingen die voorzien zijn in het perspectiefplan 2020, met name:

- sporen de typemodutes met de criteria voor rechtstreeks toeganketijke

hutpvertening?
- wordt de ftexibete werking van de MFC's gewaarborgd?

- hoe matcht de typemodutering met de voorziene persoonsvotgende financiering?

4. u Ontwerpbesluit D|O/GeïhtegreerdWonen/BeschermdWonen (DOC{RC{?

o12t27.11t56)

Het Raadgevend Comité geeft positief advies.

5. Ontwerp van programmatiebesluit Residentiële sector
(DOC/ RC/2012 /  27 .1 1 /  57 )

Het Raadgevend Comité geeft positief advies.

lk dank u bij voorbaat om deze adviezen tevens te willen overmaken aan de
Vtaamse minister van Wetzijn, Votksgezondheid en Gezin.

Met de meeste hoogachting

Marteen Durnez
Voorzitter van het Raadgevend Comité


