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Adviezen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d'd' 29-

a5-2012.

Geachte heer Bursens

Getieve hierbij de adviezen en bekommernissen vanwege het Raadgevend Comité

bijlhet vtaams Agentschap voor Personen met een Handicap, uitgebracht op zijn

zlitlng van 29 mei jt., te vinden. Het advies m.b.t. het ontwerp van visietekst

leugAzorg 2020 werd in eerr afzondertijk schrijven ter attentie van de Stuurgroep

van de Staten-Generaat Jeugdzorg geformuteerd.

1. Advies m.b.t. het ontwerp van BVR'Jongvolwassenen'
Het Raadgevend Comité onderschrijft het advies van de permanente werkgroep

Zorg & Assistentie (Z&A) uitgebracht op 24 mei 2012'

Het BVR beoogt dat men in de groep Í6- tot 25-jarigen soepeter kan wisseten

tussen minder- en meerderjarigenvoorzieningen. Dit kan in principe in twee

richtingen. Een aantal bestaande praktijken wordt met dit voorstet regtementair

mogetijk gemaakt.

Het BVR beoogt drie doetsteltingen :

1. Met de aanpassing van art. 2 wenst men een optossing te bieden voor een

handvot ctiënten tussen 16 en 18 jaar,'meestal knetpuntdossiers, die door de

ernst van hun gedragsstoornis geen aanbod meer vinden in de

mindefjarigenVoorzieningen, maar waaryoor men a[ ondersteuning door een

meerderjarigenvoorziening zou kunnen bieden.

2. Er wordt verder mogetijk gemaakt dat een voorziening vervolgondersteuning

kan bieden aan personen die niet meer in aanmerking kunnen komen voor

opvang binnen de votwassenenzorg' of daar vooÍlopig geen gebruik wensen van

te maken. Voor deze groep van kwetsbare jongvotwassenen wordt er voorzien

in taag frequente mobiete ondersteuning.
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3. Voor jongvolwassenen met een hoge ondersteuningsnood wordt mogetijk
gemaakt dat zij tanger binnen de minderjarigenvoorziening kunnen verbtijven.
Hiermee wordt een regtementaire grond gegeven voor een praktijk die nu bij
omzendbrief werd geregetd.

De teden van het comité kunnen zich akkoord verklaren met de mogetijkheid om in

uitzondertijke gevatlen reeds voor de teeftijd van 18 iaar over te gaan tot opvang
bi nnen een votwassenenvoorziening.

De voorstetten inzake mobiete ondersteuning tot 25 jaar voor de categorieën
conform afts. 4,1" en 4,2' worden door de leden van de permanente werkgroep
en het comité zeer positief onthaatd.

De teden van de permanente werkgroep Z&A, daarin gevolgd door de teden van
het Comité, wensen een aantal kritische bedenkingen te formuteren ten aanzien
van het voorstel om een vertenging van de opvang Van zwaar zorgbehoevenden
binnen de minderjarigenvoorziening reglementair te verankeren.

Zowet de werkgroep ats het Comité geven aan dat dit geen optossing ten gronde

biedt. Het tekort aan ptaatsen en het systeem van zorgregie tiggen aan de
oorsprong van het probteem en deze aanpassingen veranderen daar niets aan.
Daarnaast is er bezorgdheid over de minderjarigen die hierdoor niet kunnen
instromen in de minderjarigenvoorzieningen.

Bij de regionate prioriteitencommissies (RPC's) zou men vanaf 21 jaar abstractie
moeten maken van het feit dat men ondersteuning krijgt van een
minderjarigenvoorziening. Er wordt uitdrukketijk gepteit voor het opleggen van
strengere richttijnen aan de regionate prioriteitencommissies terzake, bvb. door te
bepaten dat de RPC's geen status 'prioritair te bemiddeten' mogen weigeren
omwitte Van voormetde omstandigheid. Er wordt tevens voor gepteit om de
vervotgondersteuningsvraag onder strikte voorwaardèn te beschouwen ats een
migratievraag, namelijk van residentiëte opvang van minderjarigen- naar
meerderj ari genvoorzi eni n gen.

De vervotgbegeteiding die wordt mogetiik gemaakt, mag slechts onder bepaatde
voorwaarden mogetijk zijn en het is belangrijk dat het uitzondertijke karakter
wordt benadrukt. Men stett daarom voor om, zoats reeds het geval is, het aantat
jongeren die hiervan gebruik kunnen maken te beperken per voorziening. Het is
niet de bedoeting dat men tot 25 jaar ondersteuning vanuit een
minderjarigenvoorziening kan opeisen.

. t

2. Advies m.b.t. de wijziging van het PAB-besluit

Aanstuitend op de adviezen terzake uitgebracht door de permanente werkgroep

Z&A tíjdens zijn zítting van 24-mei jt. (zie stuk DOC/RCt12lZ9.A5l18 ats bijlage

1), wenst het Raadgevend Comité het volgende eindadvies te formuleren:

2.1 inzake de uitbreiding combinatiemageliikheden PAB en semi-internaat

schoolgaanden:
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Het comité is van oordeet dat de uitbreiding van de combinatÍemogetijkheden
terzake noodzakelij k is.
Het comité onderschrijft eveneens het principe dat er een toetsing aangewezen is
om na te gaan of een aanvrager (hetzii diens wettetijk vertegenwoordiger) een
degetijk en verantwoord (effectief) budgetbeheer kan voeren. Het comité is het er
ook over eens dat de vastste[ing/evaluatie van voormelde competentie niet door
één centrate instantie gebeurt. Het voorstet om dit op basis van een verstag van
de MDT's te realiseren, is zeker een mogelijke piste.
Het comité vraagt zich evenwet af of het in de huidige omstandigheden, getet op
de voorbereidingen met het oog op de invoering van een persoonsvotgend
financieriqgssysteem, opportuun is een tijdetijke toets in te voeren.
lndien voormelde toets evenwel een voorwaarde zou zijn om de combinatie PAB
met semi-internaat schootgaanden op te starten, is het comité het ermee eens
deze toets nu reeds in te voeÍen.

2.2 inzoke de henieningvan de berekeningvan het PAB-budget bii reeds
bestaande combinatiemogelijkheden:
Het comité is het erover eens dat uiteindetijk een rechtvaardiger
berekeningswijze aangewezen is dan deze die momenteel wordt toegepast. De
vraag is evenwel of het opportuun is om nu reeds een gecorrigeerd
berekeningssysteem toe te passen in afwachting van de invoering van het
persoonsvotgend financieringssysteem (waarbij gebruik zat kunnen gemaakt
worden van het op punt getetde zorgzwaarte-instrumentarium): net zoats dit in de
permanente werkgroep Z&A het gevat was, is het advies van het comité terzake
verdeeld. Sommige leden wijzen er op dat de onderhavige voorgestetde correcties
reeds rechtvaardiger zijn dan de huidige berekeningsv.tiize, andere [eden vrezen
een terugval van het budget van heel wat budgethouders.

2.3 inzake de PAB-budgethouder in eer erkende naodsituatíe:.
Het comité sluit zich aan bij het advies van de permanente werkgroep Z&4,
waarbij akkoord wordt gegaan met de mogetijkheid dat noodsituatie mogetijk
wordt voor zowel personen met een PAB-vraag op de CRZ ats actieve
Budgethouders, én met het principe dat zorg in natura i.h.k.v. noodsituatie in
mindering wsrdt gebracht op het PAB. Wet wordt geadviseerd om de reëte kost
van de ondersteuning geboden in een noodsituatie te hanteren

2.4 inzake de uítbreiding van de doelgroep spoedprocedure PAB:
Het comité stuit zich aan bij het positieve advies van de permanente werkgroep,
waarbij akkoord wordt gegaan met het feií dat de votgende categorieën in
aanmerking kunnen komen voor de spoedprocedure PAB:
- de personen met laaggradig astrocytoom (graad ll), die eeh snette evotutie

vertonen gedocumenteerd zoals voorgeschreven in het BVR van 17-11'2046
(N.8. eventueet kan hier de eis gestetd worden dat deze snette evotutie zich
voor deze groep op twee domeinen i.p.v. één voordoet; het gaat hier toch
wel om uitzonderingen)

- de personen met anaplastisch astrocytoom (hooggradig, graad lll)
- de personen met een vorm van gliobtastoma (hooggradig, graad lV) dat qua

evolutieve kenmerken aansluit bij graad lll
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Wet wordt verzocht na te gaan, op advies van externe medische expertise, in
wetke mate de doetgroep (graad lll met opening naar graad ll en lV) duidetijk af te
tijnen is.

2.5 inzake de erkenninglsubsidiëring van de budgethoudersverenigingen voor de
periade 01-10-2OíZ tot 3&0G2014:
Het comité stuit zich aan bij het advies van de permanente werkgroep Z&4,
waarbij akkoord wordt gegaan met de verlenging van de erkenning van de
budgethoudersverenigingen, met de huidige financieringswijze, van 1 oktober
2Afi bt 30 juni 2014. Het comité is het erover eens dat de
budgethotldersverenigingen gedurende deze termijn de rotten en taken moeten
opnemen inzake verwezentijking van de zorgvernieuwing.

3. Advies m.b.t. de voordracht van een nieuwe ondervoorzitter ter vervanging
van Nathatie Vandenbroucke, ontslagnemend effectief [id en ondervoorzitter
RC.
Het Raadgevend Comité wenst, conform de motivering in stuk
DOC/RCi 2012129.A5/2A (ah bijtage 2), de minister te adviseren om over te gaan

tot de benoeming van de heer Eddy Denayer als ondervoorzitter ter vervanging van
mevrouw Nathatie Vandenbroucke, nadat eerstgenoemde bij BVR werd benoemd
ats effectief lid van het Raadgevend Comité.

.t

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

Met de meeste hoogachting

Voorzitter van het Raadgevend Comité


