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1 juni2012
Comitéuitgebrachttijdens zijn zitting d'd' 29Adviezenvan het Raadgevend
a5-2012.
Geachteheer Bursens
Comité
vanwegehet Raadgevend
Getievehierbij de adviezenen bekommernissen
op
met een Handicap,uitgebracht zijn
voor Personen
bijlhet vtaamsAgentschap
zlitlng van29 mei jt., te vinden.Het adviesm.b.t. het ontwerpvanvisietekst
leugAzorg2020werd in eerrafzondertijkschrijventer attentie van de Stuurgroep
geformuteerd.
Jeugdzorg
vande Staten-Generaat
1. Adviesm.b.t. het ontwerpvan BVR'Jongvolwassenen'
werkgroep
Comitéonderschrijfthet adviesvan de permanente
Het Raadgevend
(Z&A)uitgebrachtop 24 mei 2012'
Zorg& Assistentie
Het BVRbeoogtdat menin de groepÍ6- tot 25-jarigensoepeterkan wisseten
Dit kanin principein twee
tussenminder-en meerderjarigenvoorzieningen.
praktijkenwordt met dit voorstetregtementair
richtingen.Eenaantalbestaande
mogetijkgemaakt.
Het BVRbeoogtdrie doetsteltingen:
te biedenvooreen
vanart. 2 wenstmeneenoptossing
1. Met de aanpassing
die doorde
handvotctiëntentussen16 en 18jaar,'meestalknetpuntdossiers,
de
in
vinden
geen
meer
aanbod
gedragsstoornis
ernstvan hun
dooreen
maarwaaryoormena[ ondersteuning
mindefjarigenVoorzieningen,
zoukunnenbieden.
meerderjarigenvoorziening
vervolgondersteuning
2. Erwordt verdermogetijkgemaaktdat eenvoorziening
komenvoor
kunnen
kan biedenaan personendie niet meer in aanmerking
gebruik
geen
wensenvan
of daarvooÍlopig
opvangbinnende votwassenenzorg'
wordt er voorzien
te maken.Voordezegroepvan kwetsbarejongvotwassenen
ondersteuning.
in taagfrequentemobiete
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wordt mogetijk
met een hogeondersteuningsnood
3. Voorjongvolwassenen
kunnenverbtijven.
gemaaktdat zij tangerbinnende minderjarigenvoorziening
praktijk
die nu bij
grondgegeven
vooreen
Hiermeewordt een regtementaire
werd geregetd.
omzendbrief
De tedenvan het comité kunnenzich akkoordverklarenmet de mogetijkheidom in
uitzondertijkegevatlenreedsvoorde teeftijdvan 18 iaar overte gaantot opvang
binneneen votwassenenvoorziening.
tot 25 jaar voorde categorieën
inzakemobieteondersteuning
Devoorstetten
werkgroep
conformafts. 4,1" en 4,2' wordendoorde ledenvan de permanente
en het comitézeerpositiefonthaatd.
De tedenvan de permanentewerkgroepZ&A,daaringevolgddoor de tedenvan
te formuterenten aanzien
het Comité,wenseneenaantalkritischebedenkingen
van het voorstelom een vertengingvan de opvangVanzwaarzorgbehoevenden
reglementairte verankeren.
binnende minderjarigenvoorziening
Zowetde werkgroepatshet Comitégevenaan dat dit geenoptossingten gronde
biedt. Het tekort aan ptaatsenen het systeemvan zorgregietiggenaan de
daarnietsaan.
veranderen
vanhet probteemen dezeaanpassingen
oorsprong
niet kunnen
die
hierdoor
overde minderjarigen
is er bezorgdheid
Daarnaast
instromenin de minderjarigenvoorzieningen.
(RPC's)
zoumenvanaf21 jaar abstractie
Bij de regionateprioriteitencommissies
krijgt vaneen
moetenmakenvan het feit dat menondersteuning
Erwordt uitdrukketijkgepteitvoorhet opleggenvan
minderjarigenvoorziening.
terzake,bvb.doorte
strengererichttijnenaande regionateprioriteitencommissies
weigeren
mogen
geen
te
bemiddeten'
status
de
RPC's
'prioritair
bepatendat
gepteit
om de
voor
Er
wordt
tevens
omwitteVanvoormetdeomstandigheid.
atseen
onderstrikte voorwaardènte beschouwen
vervotgondersteuningsvraag
naar
opvangvanminderjarigennamelijkvan residentiëte
migratievraag,
gen.
genvoorzi
n
eni
meerderjari
die wordt mogetiikgemaakt,magslechtsonderbepaatde
Devervotgbegeteiding
mogetijkzijn en het is belangrijkdat het uitzondertijkekarakter
voorwaarden
wordt benadrukt.Menstett daaromvoor om, zoatsreedshet gevalis, het aantat
Het is
jongerendie hiervangebruikkunnenmakente beperkenper voorziening.
jaar
vanuiteen
ondersteuning
niet de bedoetingdat mentot 25
kan opeisen.
minderjarigenvoorziening
.t

2. Advies m.b.t. de wijziging van het PAB-besluit
Aanstuitendop de adviezenterzake uitgebracht door de permanentewerkgroep
ats bijlage
Z&A tíjdenszijn zítting van 24-meijt. (zie stuk DOC/RCt12lZ9.A5l18
te
formuleren:
eindadvies
het
volgende
Comité
1), wenst het Raadgevend
2.1 inzake de uitbreiding combinatiemageliikheden PABen semi-internaat
schoolgaanden:
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Het comitéis vanoordeetdat de uitbreidingvande combinatÍemogetijkheden
k is.
terzakenoodzakelij
is
het principedat er eentoetsingaangewezen
Het comitéonderschrijfteveneens
een
om na te gaanof een aanvrager(hetzii dienswettetijk vertegenwoordiger)
degetijken verantwoord(effectief) budgetbeheerkanvoeren.Het comité is het er
vanvoormeldecompetentieniet door
ookovereensdat de vastste[ing/evaluatie
ééncentrateinstantiegebeurt.Hetvoorstetom dit op basisvaneenverstagvan
de MDT'ste realiseren,is zekereen mogelijkepiste.
getetop
Het comité vraagtzich evenwetaf of het in de huidigeomstandigheden,
persoonsvotgend
met het oogop de invoeringvan een
de voorbereidingen
opportuunis eentijdetijke toetsin te voeren.
financieriqgssysteem,
zouzijn om de combinatiePAB
lndienvoormeldetoetsevenweleenvoorwaarde
is het comitéhet ermeeeens
te
starten,
schootgaanden
op
met semi-internaat
dezetoets nu reedsin te voeÍen.
het PAB-budget
bii reeds
2.2 inzokede henieningvande berekeningvan
bestaandecombinatiemogelijkheden:
Het comitéis het erovereensdat uiteindetijkeen rechtvaardiger
is dan dezedie momenteelwordt toegepast.De
aangewezen
berekeningswijze
vraagis evenwelof het opportuunis om nu reedseen gecorrigeerd
toe te passenin afwachtingvan de invoeringvan het
berekeningssysteem
(waarbijgebruikzat kunnengemaakt
persoonsvotgend
financieringssysteem
net zoatsdit in de
wordenvan het op punt getetdezorgzwaarte-instrumentarium):
permanentewerkgroepZ&Ahet gevatwas, is het adviesvan het comité terzake
correcties
voorgestetde
verdeeld.Sommigeledenwijzener op dat de onderhavige
andere[edenvrezen
reedsrechtvaardigerzijn dan de huidigeberekeningsv.tiize,
eenterugvalvan het budgetvanheelwat budgethouders.
in eer erkendenaodsituatíe:.
2.3 inzakede PAB-budgethouder
werkgroepZ&4,
Het comitésluit zich aanbij het adviesvande permanente
mogetijk
dat noodsituatie
waarbijakkoordwordt gegaanmet de mogetijkheid
op de CRZatsactieve
wordt voor zowel personenmet een PAB-vraag
in
Budgethouders,
én met het principedat zorgin naturai.h.k.v. noodsituatie
geadviseerd
reëte
kost
om de
minderingwsrdt gebrachtop het PAB.Wetwordt
gebodenin een noodsituatie
te hanteren
vande ondersteuning
PAB:
2.4 inzakede uítbreidingvande doelgroepspoedprocedure
permanente
positieve
werkgroep,
adviesvande
Het comitéstuitzich aanbij het
waarbij akkoordwordt gegaanmet het feií dat de votgendecategorieënin
PAB:
kunnenkomenvoorde spoedprocedure
aanmerking
astrocytoom(graadll), die eehsnetteevotutie
de personenmet laaggradig
in het BVRvan 17-11'2046
zoalsvoorgeschreven
vertonengedocumenteerd
(N.8. eventueetkan hier de eis gestetdwordendat dezesnetteevotutiezich
voordezegroepop twee domeineni.p.v. éénvoordoet;het gaathier toch
wel om uitzonderingen)
graadlll)
astrocytoom(hooggradig,
de personenmet anaplastisch
graadlV) dat qua
(hooggradig,
de personenmet eenvormvangliobtastoma
evolutievekenmerkenaansluitbij graadlll
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Wetwordt verzochtna te gaan,op adviesvan externemedischeexpertise,in
wetkematede doetgroep(graadlll met openingnaargraadll en lV) duidetijkaf te
tijnenis.
voor de
van de budgethoudersverenigingen
2.5 inzakede erkenninglsubsidiëring
periade01-10-2OíZ
tot 3&0G2014:
werkgroepZ&4,
Het comitéstuitzichaanbij het adviesvande permanente
waarbijakkoordwordt gegaanmet de verlengingvan de erkenningvande
met de huidigefinancieringswijze,van 1 oktober
budgethoudersverenigingen,
2Afi bt 30 juni 2014.Het comitéis het erovereensdat de
gedurendedezetermijn de rottenen taken moeten
budgethotldersverenigingen
opnemeninzakeverwezentijkingvan de zorgvernieuwing.
3. Adviesm.b.t. de voordrachtvan een nieuweondervoorzitterter vervanging
van NathatieVandenbroucke,ontslagnemendeffectief [id en ondervoorzitter
RC.
Comitéwenst, conformde motiveringin stuk
Het Raadgevend
om overte gaan
(ah bijtage2), de ministerte adviseren
2012129.A5/2A
DOC/RCi
tot de benoemingvan de heer EddyDenayerals ondervoorzitterter vervangingvan
bij BVRwerd benoemd
nadateerstgenoemde
mevrouwNathatieVandenbroucke,
Comité.
Raadgevend
atseffectief lid van het
.t

lk danku bij voorbaatom dezeadviezentevenste willen overmakenaande
en Gezin.
Vlaamseministervan Wetzijn,Votksgezondheid
Met de meestehoogachting

Voorzitter van het RaadgevendComité

