VEELGESTELDE VRAGEN – PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING
TRAP 1: RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)
1.

Hoe wordt bepaald of iemand een vermoeden van een handicap heeft om beroep te kunnen
doen op RTH?
Een vermoeden van handicap kan worden aangetoond via attest verhoogde kinderbijslag of een
integratietegemoetkoming. Indien je deze attesten niet in jouw bezit hebt, dient de dienst zelf te
bepalen of er sprake is van een handicap. De dienst is hiervoor verantwoordelijk.

2.

Hoe kan je een basisondersteuningsbugdet of BOB aanvragen?
In de komende jaren zal de minister bepalen welke groepen eerst in aanmerking komen voor
een BOB. Behoor je tot een van de groepen die recht hebben op een
basisondersteuningsbudget, dan zal je zorgkas contact met je opnemen zodra je in aanmerking
komt voor een budget.
Je hoeft zelf geen aanvraag te doen of contact op te nemen. De zorgkas zal je met een brief op
de hoogte brengen en indien nodig bijkomende gegevens opvragen. Je zorgkas betaalt het
basisondersteuningsbudget uit (vanaf september voor de eerste groep). De uitbetaling gebeurt
telkens op het einde van de maand.
Behoor je niet tot een van deze groepen, dan kan je geen BOB krijgen of aanvragen.
Na 2018 beslist de Vlaamse Regering of het BOB nog wordt uitgebreid naar andere groepen.

3.

Kan je RTH en BOB combineren?
Ja, het basisondersteuningsbudget is combineerbaar met RTH.

4.

Enkele deelnemers van het dagcentrum zullen de overstap van n-RTH naar RTH maken.
Wanneer zal deze overstap gebeuren en krijgen zij een BOB?
In het najaar zal iedere cliënt op basis van zijn zorgzwaarte en zorggebruik een brief krijgen van
het VAPH waarin men kijkt in welke categorie je valt.
Een cliënt met een gewicht van boven de 2, zal onder trap 2 (niet-rechtstreeks toegankelijke
hulp) vallen. Wie zich onder deze grens bevindt, zal gebruik kunnen maken van rechtstreeks
toegankelijke hulp. Zij zullen nu nog geen BOB krijgen.

5.

Kan iemand uit Trap 1 beroep doen op woonondersteuning?
Iemand uit Trap 1 of die valt onder RTH kan gebruik maken van woonondersteuning bij een
vergunde zorgaanbieder voor zoverre hij zijn 8 punten RTH niet overstijgt.
Wil je weten hoeveel dagen woonondersteuning je kan krijgen? Je neemt hiervoor best contact
op met ons of je kan dit aan de hand van je identiteitskaart berekenen op mijn VAPH.

6.

Welk engagement wordt gevraagd aan iemand die via RTH naar het dagcentrum komt?
Er wordt een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen de cliënt en zorgaanbieder die tot
stand komt via dialoog tussen beide partijen.
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7.

Als je twee dagen naar het dagcentrum komt en ook af en toe blijft logeren, zal je dan ook nog
kunnen logeren in een andere voorziening?
In de mate van het budget dat je nog hebt onder PVB of punten onder RTH, kun je zelf kiezen
welke zorgaanbieder je aanspreekt met je vraag tot logeren.

8.

Bepaalt Dominiek Savio Instituut wie onder RTH terecht komt?
Neen. In opdracht van het VAPH hebben wij een inschatting gemaakt van jouw huidig
zorggebruik en van de ondersteuning (zorgzwaarte) die je nodig hebt. Wij informeren je over
hoe wij tot deze inschatting zijn gekomen en welk resultaat wij uiteindelijk doorgegeven hebben
aan het VAPH.
Het VAPH berekent op basis van deze gegevens jouw persoonsvolgend budget. Dit budget zal
uitgedrukt worden in een budgetcategorie en zal in het najaar via een brief aan jou en aan ons
meegedeeld worden.
Aan iedere budgetcategorie koppelt het VAPH ook een gewicht. Dit gewicht zal bepalen of je als
cliënt onder RTH of onder n-RTH valt. Je kan als cliënt ook steeds vrijwillig de overstap van nRTH naar RTH maken.

9.

Hoe kadert het RTH verhaal zich naar de bezetting in het dagcentrum?
In het kader van PVF wordt er niet meer gesproken over bezetting in het dagcentrum.
We zullen moeten bepalen hoeveel middelen RTH we inzetten voor dagbesteding en welke
output hier tegenover staat. Dit zal pas duidelijk zijn tegen 1 januari 2017.

10. Zit er een leeftijdsbeperking op het krijgen van een BOB?
Net zoals de leeftijdsgrens voor inschrijving in het VAPH, zal je ook jonger dan 65 jaar moeten
zijn om een BOB te kunnen krijgen. Heb je een BOB, dan zal je deze wel behouden na 65 jaar.
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TRAP 2: PERSOONSVOLGEND BUDGET
1.

Hoe wordt de grootte van je persoonsvolgend budget bepaald voor die mensen die in
Dominiek Savio wonen, maar bv. overdag in een beschutte werkplaats werken?
Een persoonsvolgend budget wordt bepaald aan de hand van je zorggebruik en je zorgzwaarte.
Voor de mensen die bv. tijdens de dag werken in een beschutte werkplaats, zal enkel hun
zorggebruik in Dominiek Savio meegenomen worden in deze berekening. Men zal enkel
dagondersteuning krijgen op die dagen dat men niet gaat werken.

2.

Waar kan je de MDT’s vinden?
Het VAPH erkent 'multidisciplinaire teams' (MDT). Dat zijn diensten die je bijstaan bij jouw
aanvraag voor ondersteuning bij het VAPH. De contactgegevens van deze teams kan je
terugvinden op de website van het VAPH. http://www.vaph.be/adressen/mdt/

3.

Als je ieder weekend naar huis gaat, heeft dit een impact op de grootte van je
persoonsvolgend budget?
Jouw persoonsvolgend budget berekent men aan de hand van twee inschattingen, namelijk je
zorggebruik en zorgzwaarte.
Ten eerste brengt men jouw huidig zorggebruik in kaart. Men kijkt in welke mate je beroept
doet op ondersteuning. Daarnaast maakt men een inschatting van je huidige zorgzwaarte.
De zorgzwaarte staat voor de hoeveelheid ondersteuning/begeleiding je nodig hebt in je
dagelijks leven. Deze ondersteuning kan zowel geboden worden door je eigen netwerk,
vrijwilligers, begeleiders…
Als je als persoon ieder weekend naar huis kan omdat je netwerk deze ondersteuning kan
dragen, zal dit geen impact hebben op je zorgzwaarte, maar wel op je zorggebruik.
Bij zorggebruik geeft men in een gemiddelde per week weer in welke mate je beroep doet op
dag- en of woonondersteuning. We brengen m.a.w. de zorg in kaart die je nu krijgt.
Als je 5 dagen dag- en woonondersteuning nodig hebt, dan zal je budget inderdaad iets kleiner
zijn dan iemand die 7 dagen gebruik maakt van dag- en woonondersteuning.

4.

Het is de bedoeling dat in 6 maanden tijd je budget gebruikt om zorg/ondersteuning in te
kopen. Wat als je na die 6 maanden nog geen zorgaanbieder gevonden hebt? Verlies je dan je
budget?
Het VAPH zal na een periode van 3 maanden contact met je opnemen wanneer men merkt dat
er nog geen inspanningen gedaan werden bij het besteden van je budget. Ze zullen je eventueel
doorverwijzen naar een bijstandsorganisatie.
Indien je budget na 6 maanden nog niet geactiveerd is en als er onvoldoende inspanningen
ondernomen zijn, kan het VAPH je budget “gemotiveerd” afsluiten. Wanneer je echter kan
aantonen dat je hiervoor wel inspanningen hebt gedaan, maar door omstandigheden je geen
zorgaanbieder hebt gevonden, zal men hiermee rekening houden.

5. Wat houdt het maximum budget in?
Initieel zal men werken met 21 budgetcategorieën om dan op termijn over te gaan naar 12
verschillende budgetcategorieën. In welke categorie je terecht komt, zal worden bepaald op

VEELGESTELDE VRAGEN | PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

3

basis van je zorggebruik en –zwaarte. De maximumbudgetcategorie die je kan krijgen is
berekend op basis van 7 dagen dag- en woonondersteuning.
6.

Mogen we als bewoner zelf kiezen tussen cash en een voucher, ook al staan we onder
bewindvoering?
Als cliënt zal je inderdaad zelf kunnen kiezen voor een cashbudget of voucher. Wie onder
bewindvoering staat, zal dit dienen te bespreken met zijn/haar bewindvoerder.
De huidige cliënten zullen initieel niet kunnen kiezen en een voucher krijgen zodat de zorg die
nu geboden wordt, gecontinueerd kan worden. Je zult ook wel moeten nagaan of een
zorgaanbieder bereid is om met een cashbudget te werken.

7.

Hoe kan je de keuze maken tussen een cashbudget en een voucher?
Dit moet nog verder uitgeklaard worden. Hiervoor werkt men de mogelijkheden van “mijn
VAPH” verder uit. Met je identiteitskaart en pincode kan je inloggen in dit systeem en zal je een
stand van zaken zien rond jouw budget. Via mijn VAPH zal je ook wijzigingen kunnen aanvragen.
Als je spreekt van een voucher, is dit dan een papieren cheque?
Neen, een voucher is een soort bon of cheque, waarmee u terecht kunt in een voorziening voor
opvang of begeleiding. Je kiest zelf bij welke voorziening je beroep wil doen op zorg. Het VAPH
zorgt dan voor de betaling van de voorziening. Een budget in voucher hoef je dus niet zelf te
beheren. Je zult hiervan een brief krijgen waar het bedrag van jouw voucher in neergeschreven
staat. Hiermee kan je naar een zorgaanbieder stappen.

8.

9.

Hoe verloopt de uitbetaling van een voucher door het VAPH?
Het VAPH gaat de voucher uitbetalen aan de zorgaanbieder waarmee je een
dienstverleningsovereenkomst afgesloten hebt. De zorgaanbieder vraagt voor de
ondersteuning, die neergeschreven staat in je individuele Dienstverleningsovereenkomst,
budget op bij het VAPH.

10. Kan je met je voucher ook dienstencheques betalen?
Neen, je kan enkel met een cashbuget dienstencheques aankopen. De voucher is enkel van
toepassing bij een vergunde zorgaanbieder.
11. Als je kiest voor een cashbudget. Krijg je dan je budget per maand op je rekening gestort?
Neen, na het indienen van een kostenstaat bij het VAPH op basis van je individueel
dienstverleningsovereenkomst, wordt er 3/12 van jouw deel dat je in cash wenst uit te geven op
een rekening gestort. Dit deel is een soort van voorschot waarmee je de kosten van die maand
kan betalen. Dus eigenlijk heb je nooit meer dan 3/12 van je budget in cash op je rekening staan.
Als je kosten gedaan hebt, dan kan je deze doorgeven aan het VAPH en dan zal men ervoor
zorgen dat jouw voorschot weer aangevuld wordt. Dit zal ook gebeuren via ‘mijn VAPH’.
Je moet de bewijsstukken of facturen wel zelf bewaren.
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12. Wat als je op het einde van het jaar geld overhebt?
Je budget wordt berekend op basis van je zorg die je nu gebruikt. Als je midden in het jaar jouw
dienstverlening bij een vergunde zorgaanbieder wijzigt van bv. van 3 dagen dagondersteuning
naar 2 dagen dagondersteuning, kan je het bedrag dat je minder besteedt aan
dagondersteuning gebruiken om andere zorg aan te kopen. Als je op het einde van het jaar nog
budget over hebt, wordt dit niet overgeplaatst naar het volgende jaar.
13. Wat gebeurt er als iemand zijn budget ontoereikend is?
Je kan steeds een aanvraag doen voor een nieuw budget via de stappen die beschreven staan in
de procedure:
1. Een ondersteuningsplan opmaken
2. Naar een MDT gaan voor een multidisciplinair verslag te laten opmaken
3. Je ondersteuningsplan en je multidisciplinair verslag opsturen naar het VAPH
4. De regionale prioriteitencommissie kent je een prioriteitengroep toe
14. Kan ik naast mijn voucher die ik nu automatisch krijg, ook een cashbudget aanvragen om mijn
zorg thuis (tijdens weekends en vakanties) beter te organiseren?
Hoe en wanneer je de keuze kan maken tussen voucher of cashbudget dient door het VAPH nog
verder uitgeklaard te worden. In principe kan je in de toekomst een deel van je budget
gebruiken om je zorg/ondersteuning thuis te organiseren. Deze zorg dient wel in kaart gebracht
te zijn in je ondersteuningsplan.
Bv: de voucher die je op 1 januari 2017 zal krijgen is gebaseerd op je zorgzwaarte en je huidig
zorggebruik. Als je huidig zorggebruik 7 dagen dag- en woonondersteuning is, maar je wilt bij het
ondertekenen van je nieuwe dienstverleningsovereenkomst maar beroep doen op 5 dagen dagen woonondersteuning, dan kan dit. Je zal dan een bepaald budget niet gebruiken van je
voucher en je zou dit bedrag dan kunnen gebruiken om je zorg thuis te organiseren. Wil je een
hoger budget, dan moet je wel hiervoor een aanvraag doen (zie vraag 13).
15. Wat als je zorgvraag evolueert en je hebt al een budget?
Indien je zorgvraag in die mate evolueert dat je huidig persoonsvolgend budget ontoereikend is
om de nodige zorg/begeleiding in te kopen, dan dien je opnieuw het proces van aanvraag te
doorlopen.
16. Wordt een PAB omgezet in een PVB?
Als je vandaag al gebruik maakt van een Persoonlijk-assistentiebudget (PAB) of een
Persoonsgebonden Budget (PGB), dan zal het VAPH uw toegekende budget tegen 1 januari 2017
omzetten naar een Persoonsvolgend Budget (PVB). U krijgt dan een bedrag persoonsvolgende
middelen ter beschikking waarmee u de ondersteuning die u met uw PAB organiseerde, kunt
verder zetten binnen het nieuwe kader van Persoonsvolgende Financiering (PVF). Een PAB
wordt omgezet in een cashbudget PVF.
17. Is er een leeftijdsgrens voor PVF?
Er bestaat geen leeftijdsgrens voor een PVB. Om recht te hebben op een persoonsvolgend
budget moet je wel erkend zijn als een persoon met een beperking. Een aanvraag voor een
dergelijke erkenning moet je wel doen vooraleer je 65 jaar bent.
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18. Een cliënt gaat momenteel nog ieder weekend naar huis. Welke stappen moeten er gezet
worden wanneer dit niet meer mogelijk is?
Je persoonsvolgend budget dat berekend is op je zorggebruik en –zwaarte, zal ontoereikend zijn
door deze verandering. Deze cliënt zal de nieuwe procedure moeten doorlopen om een
verhoging van zijn budget aan te vragen. Op vandaag is het nog niet duidelijk of men voor kleine
veranderingen de procedure verkort kan doorlopen.
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WAT STAAT LOS VAN PVF
1.

Verandert er ook iets op het vlak van de hulpmiddelen? Mogen er budgetten daarvoor
aangewend worden? Verandert er iets aan het aanvragen hiervan?
Voor jou verandert er niets. Het huidige systeem van hulpmiddelen blijft bestaan en staat
volledig los van het persoonsvolgend financieringssysteem. Tegemoetkoming voor hulpmiddelen
kan via de aanvraagprocedure van het VAPH aangevraagd worden. Hulpmiddelen kunnen
worden gecombineerd met het BOB, met het PVB of met tegemoetkomingen van de federale
overheid. Een PVF-budget mag je niet gebruiken voor het aankopen van hulpmiddelen.

2.

Wat zal er concreet gebeuren met het gewaarborgd zakgeld? Blijft dit systeem bestaan of
worden er veranderingen aangebracht?
Zolang we binnen het Dominiek Savio Instituut werken met persoonlijke bijdrage zal er niets
veranderen aan het systeem van gewaarborgd zakgeld. Op termijn (tegen ten laatste 2020) zal
het huidige systeem van persoonlijke bijdrage vervangen worden door een systeem van woonen leefkosten en dan valt het systeem van het gewaarborgd zakgeld weg. De vraag is of er
andere beschermingsmaatregelen zullen komen voor mensen die het financieel moeilijk
hebben. Verdere informatie hieromtrent volgt.

3.

Blijft de huidige regelgeving m.b.t. de integratietegemoetkoming en de teruggaves in geval
van voldoende afwezigheden verder van kracht?
De regelgeving m.b.t. de integratietegemoetkoming en andere tegemoetkomingen staat los van
Persoonsvolgende Financiering en blijven dus ook van toepassing.

4.

Kan ik met mijn voucher kiezen om te werken met externe diensten zoals een zelfstandige
thuisverpleegkundige?
Werken met een zelfstandige thuisverpleegkundige valt onder een paramedische prestatie. Met
je voucher kan je geen paramedische prestaties betalen. Dergelijke prestaties kunnen mogelijks
terugbetaald worden door de mutualiteiten (RIZIV).
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INDIVIDUELE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST
1.

Behoort permanentie tijdens de nacht tot de woonondersteuning?
In voorzieningen die woonondersteuning aanbieden onder globale ondersteuningsfuncties valt
permanentie tijdens de nacht onder woonondersteuning.

2.

Wat als iemand de ondersteuning wenst stop te zetten?
Binnen de individuele dienstverleningsovereenkomst die een cliënt afsluit bij een
zorgaanbieder, staan de modaliteiten beschreven m.b.t. een eenzijdige of wederzijdse
stopzetting van de aangeboden ondersteuning.

WOON- EN LEEFKOSTEN
1.

Wat zullen de financiële gevolgen zijn als een bewoner bijvoorbeeld één maand eens extra op
groot verlof gaat of één maand dient opgenomen te worden in het ziekenhuis? Moet men die
maand woon- en leefkosten betalen naast bv. jouw ziekenhuisfactuur?
Dit zijn zaken die nog moeten uitgeklaard worden. We houden je hiervan op de hoogte.

2.

Blijft de dagprijs bestaan voor mensen die enkel naar het dagcentrum komen?
Zolang we de overstap naar woon-en leefkosten nog niet hebben gemaakt, hanteren we de
huidige bedragen.

3.

Zullen we in dit nieuwe systeem nog een rekening krijgen?
Ja. Momenteel krijg je als cliënt een rekening met je persoonlijke bijdrage, maar in de toekomst
zal deze persoonlijke bijdrage veranderen in woon-en leefkosten. In de komende vier jaar gaan
we de overstap van persoonlijke bijdrage naar woon-en leefkosten maken. Jullie worden op de
hoogte gebracht over dit proces.

4.

Dien je woon- en leefkosten te betalen ook al maak je geen gebruik van het dagcentrum, kine,
logo …?
Wat er allemaal vervat zal zitten in de woon-en leefkosten moet momenteel nog uitgeklaard
worden.

5.

Is de dagprijs voor RTH en n-RTH dezelfde? Of betalen personen onder RTH meer?
Momenteel werken we nog verder met de persoonlijke bijdrage en de daarbij horende tarieven.
Mogelijks blijft het systeem van de persoonlijke bijdrage bestaan voor personen in RTH. Voor
mensen met een PVF zullen we op termijn werken met woon- en leefkosten.
Dus: er kan inderdaad op termijn wel een verschil zijn hierbij.
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ALGEMEEN
1.

Zal de doelgroep binnen DSI heterogener worden door de PVF?
Dit zal meebepaald worden door de strategische keuzes die je als zorgaanbieder neemt op basis
van het zorgaanbod dat je wilt aanbieden. We blijven echter inzetten op mensen met een
neuromotorische beperking.

2.

Wat gebeurt er met het MVT? Welke veranderingen mogen we verwachten?
Wat betreft het MVT zal er niets veranderen. Immers, de prestatie die onze eigen
verpleegkundigen van het MVT realiseren gebeuren in het kader van gezondheidszorg en
worden dus terugbetaald door het RIZIV. Dit heeft dus niets te maken met de persoonsvolgende
financiering.

3.

Wat is “mijn VAPH”?
Dit is een digitaal loket van het VAPH waar je zelf of je wettelijk vertegenwoordiger jouw
persoonlijk dossier bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) online
kan raadplegen. Hiervoor hebt je jouw elektronische identiteitskaart, je pincode en een
kaartlezer nodig.

LIJST MET NUTTIGE AFKORTINGEN
VAPH = Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
PVF : Persoonsvolgende Financiering
RTH = Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
n-RTH : Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
BOB = Basisondersteuningsbudget
DOP = Dienst Ondersteuningsplan
PVB = Persoonsvolgend Budget
MDT = Multidisciplinair Team
PAB = Persoonlijk assistentiebudget
PGB = Persoonsgebonden Budget
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