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Mijn kind heeft 
een beperking en 

bijkomend 
epilepsie

Gent
9 februari 2018

Ann Blomme

ann.blomme@fiolavzw.be 3 hoeden…

zus

vrijwilliger

teamcoach

Beperking en epilepsie…
Epilepsie en een beperking…

 Er is meer aan de hand…

 En nu?

 Het bos en de bomen…

Gedeelde zorg en ondersteuning
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Gedeelde zorg en ondersteuning 
(2)

 1 kind, persoon zelf

 2 gezin

 3 familie, vrienden, vrijwilligers

 Wat kan je zelf mét steun van…

Gedeelde zorg en ondersteuning 
(3)

 4 reguliere diensten
◦ Mutualiteit, gezinshulp, familiezorg, medische 

diensten, COS, revalidatiecentrum, CLB, OCMW,…

 5 handicapspecifieke ondersteuning
◦ Rechtstreeks toegankelijk (RTH)

◦ Niet-rechtstreeks toegankelijk 

◦ Vergunde zorgaanbieders

◦ Mobiel-ambulante begeleiding

◦ Dagbesteding - dagondersteuning

◦ Verblijf - woonondersteuning

Rechtstreeks toegankelijke hulp 
RTH

 ≠ geen wachtlijst !
 Beperkt in tijd en frequentie
 (vermoeden van) een beperking
 Geen administratieve rompslomp

 Vergunde zorgaanbieder wordt rechtstreeks 
gesubsidieerd door VAPH

 Eigen bijdrage (BOB, FOD, BKB,…)
 8 (zorg)punten per persoon per jaar
 Begeleiding – dagondersteuning –

(kort)verblijf

Niet-rechtstreeks toegankelijke 
hulp

 Langdurige en/of intensieve ondersteuning

 Erkende beperking

 Aanvraagprocedure VAPH (ticket of 
ondersteuningsplan, inschaling zorgzwaarte, bepaling 
budgetgrootte)

 Wachtlijst (budget) !

 …€ budget (voucher / cash)

 Toelating toegang tot MFC of zorg inkopen met 
Persoonsvolgend budget, Persoonlijk 
Assistentiebudget 

 Begeleiding – dagondersteuning - woonondersteuning
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Gedeelde zorg en ondersteuning Mobiel-ambulante begeleiding

Mobiel-ambulante begeleiding (2)

 Minder- en meerderjarigen

 RTH of PAB-PVB-eigen middelen

 Individuele psychosociale begeleiding voor 
persoon en/of gezin

 Groepsbegeleiding
 Persoonlijke Assistentie Dienst
 Wonen (in de toekomst)
 outreach

Individuele psychosociale 
begeleiding

 Vraaggestuurd
 Eigen regie
 Complementair

 Minderjarigen
◦ Ouderbegeleiding – jongere zelf
◦ Ontwikkelingsbegeleiding
◦ Opvoedingsondersteuning
◦ Brussen
◦ Hulpmiddelen
◦ Netwerk
◦ Sociale administratie
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Individuele psychosociale 
begeleiding (2)

 Vraaggestuurd
 Eigen regie
 complementair

 Meerderjarigen
◦ Alle levensdomeinen
◦ administratief, financieel, huishouden, wonen, 
werk en vrije tijd, psychisch en lichamelijk 
welbevinden, mobiliteit, hulpmiddelen, netwerk 
en relaties, opvoeding

Groepsaanbod

 Ouders

 Jongeren

 Brussen

 Vakantieopvang? (toekomst)

 Volwassenen met NAH, verstandelijke 
beperking, ASS

En verder…

 Persoonlijke Assistentie dienst

 Kleinschalige woonprojecten in 
samenwerking met andere organisaties en 
voorzieningen (toekomst)

 Outreach
◦ Op maat
◦ Voor familie, netwerk, school, organisatie, bedrijf, 

dienst
◦ Handicapspecifieke kennis en praktijkgerichte 

knowhow om inclusie te bevorderen

Een ouder aan het woord

 “Thuisbegeleiding is anders. Het is een continue 
ondersteuning door begeleiders die niet enkel je kind vanaf 
zeer jonge leeftijd kennen, maar ook thuis zijn in je gezin 
en leefomgeving. Deze mensen zijn van vele zaken op de 
hoogte: de handicap, de ontwikkelingsproblemen, de 
administratie … maar ook de psychologische moeilijkheden. 
Zij kennen hun weg in het hulpverleningslandschap en 
begeleiden je hierin. Ze hebben ook aandacht voor het hele 
gezin: broers, zussen, ouders en zelfs grootouders. Je kunt 
met vele vragen bij hen terecht, waardoor er vertrouwen 
groeit en je ook steun en raad durft vragen bij meer 
emotionele problemen … en dat is voor ouders en kinderen 
toch het allerbelangrijkste. Een goede rolwagen adviseren 
is één zaak, maar leren omgaan met het feit dat je kind in 
die rolwagen zal moeten zitten: dát is andere koek.”

Een dankbare papa
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Dank je wel !


