
Liberale Vereniging van
Personen met een Handicap vzw
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Als persoon met een beperking bent u het liefst zoveel mogelijk zelfstandig en blijft 

u het liefst thuis wonen. Helaas ligt dit niet altijd voor de hand. Meestal hebt u dan 

hulp nodig bij allerlei activiteiten uit het dagelijks leven. Het persoonlijk assistentie-

budget (PAB) kan u een oplossing bieden. 

Met het PAB kunt u zelf een assistent betalen die u kan helpen om u aan te kleden, 

te koken, te eten of op te ruimen, maar ook voor uw boodschappen of uw verplaat-

singen. Zelfs (ortho)(ped)agogische begeleiding en ondersteuning behoren tot de 

mogelijkheden. Het aantal PAB’s dat het Vlaams Agentschap voor Personen met 

een Handicap (VAPH) per jaar kan toekennen, is echter beperkt.

Dankzij de opstart van het effi ciëntere systeem van het werkkapitaal binnen het 

VAPH is er een budget van 4,5 miljoen euro vrijgekomen. Met dat bedrag kunnen 

zeker 100 nieuwe budgetten toegekend worden. 

De Liberale Vereniging van Personen met een Handicap is tevreden dat het VAPH 

het aantal PAB’s heeft kunnen verhogen. Toch hopen we dat deze budgetverhoging 

slechts het begin is van een grotere en noodzakelijke inspanning voor de sector. 

Daarnaast pleiten we nu al bij de nieuwe Vlaamse Regering om de problematiek 

van de wachtlijsten niet uit het oog te verliezen. Veel mensen met een beperking 

wachten immers al jaren op een PAB of op een andere vorm van ondersteuning.

Geert Messiaen

Voorzitter LVPH

Tegemoetkomingen
In 2014 worden de inkomensvervangende, de integratietegemoetkoming 

en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden uitbetaald op de vol-

gende dagen:

• Maart: betaling rond 26 maart

• April: betaling rond 24 april

• Mei: betaling rond 21 mei

• Juni: betaling rond 25 juni

• Juli: betaling rond 24 juli

• Augustus: betaling rond 20 augustus

• September: betaling rond 24 september

• Oktober: betaling rond 22 oktober

• November: betaling rond 26 november

• December: betaling rond 17 december

Meer informatie over de tegemoetkomingen vindt u op
www.handicap.fgov.be, rubriek ‘Tegemoetkomingen’.

Woning
bouwen

voor personen
met een handicap:

nu voordeliger 
btw-tarief

Sinds 1 januari 2013 voorzag de btw-regelgeving al 

een gunstig tarief van 6 % voor de bouw van in-

dividuele woningen voor personen met een han-

dicap. Een van de voorwaarden was dat specifi eke 

initiatiefnemers zoals gemeenten, OCMW’s, erkende 

maatschappijen voor sociale huisvesting en erkende 

voorzieningen, de woningen of woningcomplexen 

moesten bouwen. Nu is dit lage btw-tarief voor de 

bouw van woningen met een handicap uitgebreid 

tot private initiatieven van coöperatieve vennoot-

schappen met sociaal oogmerk of vzw’s.

Met deze fi scale stimuli wil de regering vooral sti-

muleren dat de kleine spaarders, de ouders van 

kinderen met een handicap, hun spaargeld samen-

brengen om via een coöperatieve vennootschap 

met sociaal oogmerk of vzw een woningcomplex 

voor personen met een handicap op te richten.

Voor de bouw van assistentiewoningen binnen een 

groep van assistentiewoningen, die nadien individu-

eel verkocht worden, geldt nog steeds een verlaagd 

btw-tarief van 12 %.
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Sporten binnen
de eigen mogelijkheden

Sporten is goed voor de gezondheid en zorgt 

ervoor dat we ons beter in ons vel voelen. 

Daarom is het belangrijk dat iedereen de 

mogelijkheid krijgt om te sporten. Special 

Olympics biedt iedereen, binnen zijn of haar 

mogelijkheden, de kans om te trainen en 

deel te nemen aan wedstrijden. 

Special Olympics voorziet sporten op 

verschillende niveaus: naast sporten als 

atletiek, badminton en basketbal bestaan 

er aangepaste activiteiten, sportspelen in 

ploegverband en activiteiten om de mo-

toriek te oefenen. Bij elk van deze activi-

teiten staan beweging en inzet centraal, 

maar verschilt het niveau naargelang de 

mogelijkheden van de atleten. Atleten met 

beperkte mogelijkheden krijgen aangepaste 

en speciale begeleiding in een intieme en 

veilige sfeer.

De Special Olympics Europese 
Zomerspelen 2014

Van 13 tot 20 september ontvangt Ant-

werpen atleten, coaches, begeleiders en 

familieleden uit 57 landen in Europa en 

uit de Euraziatische zone voor de Europese 

Zomerspelen.

Op het programma staan artistieke gym-

nastiek, atletiek, badminton, bocce, judo, 

tafeltennis, unifi ed basketbal, voetbal, wiel-

rennen en zwemmen. Daarnaast zijn er ook 

aangepaste activiteiten voorzien.

Naast de wedstrijden in verschillende sport-

disciplines biedt Special Olympics nog een 

programma aan dat losstaat van het sporten. 

Onder andere deze activiteiten staan op het 

programma:

-  een wetenschappelijk congres over ver-

standelijke handicap in de bedrijfswereld; 

-  Project Unify: een programma dat scholen 

wil aanmoedigen om in de cursus pe-

dagogiek een cursus over verstandelijke 

beperking te integreren en activiteiten 

of ontmoetingen te organiseren waarbij 

jongeren met en zonder verstandelijke 

beperking samen een sport beoefenen;

-  Healthy Athletes Program (HAP): een 

gezondheidsprogramma waar atleten 

vrijwillig aan kunnen deelnemen. Atleten 

krijgen gratis hulp en raad over hun zicht, 

gehoor, mondhygiëne, voetverzorging en 

fi tness;

Special Olympics 
Over de Paralympics, de spelen voor mensen met een fysieke beperking, hebt 
u vast al gehoord. Maar kent u ook de Special Olympics? Special Olympics
organiseert sportevenementen en -wedstrijden voor atleten met een verstan-
delijke beperking. Als internationale organisatie is Special Olympics actief in 
178 landen en vertegenwoordigt ze wereldwijd meer dan 3,1 miljoen atleten. 

Zoals de Olympische Spelen organiseert Special Olympics ook om de 4 jaar 
zomer- en winterspelen. Daarnaast bestaan er internationale regionale Spe-
len, zoals de Europese Zomerspelen, die in 2014 plaatsvinden in Antwerpen. 
In België gaan sinds 1981 ook ieder jaar de Nationale Spelen door, afwisse-
lend in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.



Sinds kort zijn de zeven grote Vlaamse kranten be-

schikbaar als audiokrant voor mensen met een vi-

suele handicap of een andere leesbeperking. Dit 

initiatief van vzw Kamelego werd gerealiseerd in sa-

menwerking met de krantenuitgeverijen, persdata-

bank Gopress, de bedrijven Pyxima en Sensotec en met de steun van de Vlaamse overheid. 

Sinds 2008 bestaan Het Nieuwsblad en De Standaard als audiokrant, vanaf nu komen daar 

ook de Tijd, Het Laatste Nieuws, De Morgen, het Belang van Limburg en de Gazet van Ant-

werpen bij. De kranten zijn beschikbaar via de website www.anderslezen.be. Wie interesse 

heeft, kan de kranten online lezen of kan ze downloaden om ze af te spelen via de DAISY-

speler of een mp3-speler. Kamelego biedt de abonnementen op audiokranten enkel aan 

aan mensen met een leesbeperking. Dat zijn niet alleen mensen met een visuele handicap, 

maar ook mensen met dyslexie en mensen die Nederlands aan het leren zijn. 

Meer weten? Surf naar www.anderslezen.be voor meer informatie.

Full Social Jacket is een webdocumentaire over

sociale bescherming in België en Europa.

De documentaire bestaat uit 10 korte fi lms die elk 

een persoonlijk verhaal vertellen. Verschillende 

interviews met deskundigen, statistieken en links 

naar aanvullende informatie plaatsen de thema’s in hun context. Full Social Jacket herinnert 

ons wat sociale bescherming vandaag de dag inhoudt, stelt vragen over de toekomst van 

het sociale Europa en gaat op zoek naar de toekomstige trends op Europees niveau. 

Iedereen krijgt de mogelijkheid om zelf als acteur in dit verhaal op te treden, zich via

sociale media te mengen in dit debat en via een interactief spel bij te dragen tot de

creatie van een ‘gemeenschappelijke sociale jas’. Meer informatie over het project vindt u 

op www.fullsocialjacket.org.

Personen met een handicap hebben recht op kwaliteit 

van zorg en zorg voor kwaliteit. Dit staat centraal in 

de aanpak van het Vlaams Agentschap voor Personen 

met een Handicap (VAPH) om een kwaliteitsvol leven 

mogelijk te maken. Daarom lanceerde ze de brochure 

‘Rechten en plichten van de gebruiker van een voor-

ziening voor personen met een handicap’. Met deze 

brochure wil het VAPH personen met een handicap die 

(willen) gebruik maken van erkende VAPH-diensten 

en –voorzieningen beter informeren over hun rechten 

en plichten. 

Wie in een voorziening verblijft of wie thuis woont, maar gebruik maakt van ondersteuning, 

vindt er een antwoord op al zijn vragen. Er komen verschillende thema’s aan bod zoals de 

inhoud van de overeenkomst met een voorziening, het recht op inspraak, het verschil tussen 

collectieve en individuele overeenkomsten en klachtenbehandeling. 

U kunt de brochure downloaden op de website van het VAPH: www.vaph.be, rubriek ‘Publi-

caties’ > ‘Brochures en folders’ > ‘Rechten en plichten’. U kunt ze ook gratis bestellen via de 

website of telefonisch via de communicatiedienst: 02/225.85.97.

Full Social Jacket
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Anders lezen

Rechten en plichten

-  een politieke bijeenkomst over verstande-

lijke handicap in Afrika;

-  het Family Forum: een platform dat ouders 

van een kind met een verstandelijke be-

perking de mogelijkheid biedt om zich te 

informeren, opleidingen te volgen en zich 

te omringen met experten;

-  Youth Activation Summit: een bijeenkomst 

waarbij jongeren andere jongeren aan-

moedigen om een actieve rol te spelen 

bij de sociale integratie van jongeren met 

een verstandelijke beperking;

-  Young Athletes Program: demonstraties 

en initiaties voor jonge kinderen met een 

verstandelijke beperking tussen 2 en 7 

jaar oud.

Host Town programma

Tijdens de Europese Zomerspelen is

Antwerpen gaststad, maar via het Host 

Town Programma van Special Olympics kan 

elke Belgische stad of gemeente mee in de 

spotlights staan. De deelnemende steden  

en gemeenten helpen mee met de

organisatie van de Europese Zomerspelen 

door een delegatie op te vangen en te

begeleiden. Daarnaast ijveren ze mee voor 

de erkenning en aanvaarding van mensen 

met een verstandelijke beperking.

Het Host Town Programma gaat de Europese 

Zomerspelen vooraf en start op 9 september, 

4 dagen voor de openingsceremonie. 

Een pluim voor alle atleten

De Liberale Vereniging van Personen met 

een Handicap is opgetogen met de

organisatie van de Europese Zomerspelen

in Antwerpen. Sport en beweging is

namelijk ook erg belangrijk voor mensen 

met een verstandelijke handicap. Elke

deelnemende atleet verdient dan ook een 

grote pluim!

Meer weten?

Surf naar www.so2014.com 

voor meer informatie over de 

Europese Special Olympics. 

Meer informatie over Special 

Olympics in België vindt u op

www.special-olympics.be.
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Incontinentie

Wie aan incontinentie lijdt, verliest ongewild urine of 

stoelgang. Incontinentie kan voorkomen op alle leef-

tijden, maar vooral ouderen hebben er last van. Vrouwen 

krijgen er vaker mee te maken dan mannen. Ongewild 

urineverlies is geen ziekte op zich maar een symptoom dat 

verschillende oorzaken kan hebben. Zo kunnen bijv. ook 

een ontsteking of de inname van bepaalde geneesmidde-

len voor ongewild urineverlies zorgen. 

Het incontinentieforfait 

Binnen de ziekteverzekering bestaan er twee forfaits voor incontinentie: 

Incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevende personen

Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten 

voor het incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevende personen 

die aan incontinentie lijden.

Incontinentieforfait voor niet-afhankelijke personen

Patiënten die niet in een verzorgingsinstelling verblijven en die niet 

in aanmerking komen voor het bestaande incontinentieforfait, maar 

lijden aan een onbehandelbare vorm van incontinentie, kunnen ook 

genieten van een forfaitaire tussenkomst.

Hoe aanvragen? 

Om het incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevende personen te 

ontvangen, hoeft u zelf niets te doen. Uw ziekenfonds beschikt over 

alle nodige informatie en zal u elk jaar automatisch het bedrag uitbe-

talen waar u recht op hebt, op voorwaarde dat u aan de voorwaarden 

voldoet.

Om het incontinentieforfait voor niet-afhankelijke personen te ont-

vangen, moet u een formulier aanvragen bij uw ziekenfonds. Laat het 

invullen door uw huisarts en stuur het naar de adviserend geneesheer 

van uw regionaal ziekenfonds. De adviserend geneesheer geeft zijn 

goedkeuring voor drie jaar. Uw ziekenfonds onderzoekt jaarlijks of u 

nog aan alle administratieve voorwaarden voldoet. Na drie jaar moet u 

een nieuwe aanvraag indienen om het forfait verder te ontvangen.

Meer informatie vindt u op www.liberalemutualiteit.be, rubriek ‘Ziekte-

verzekering’ > ‘Specifi eke regelingen’ > ‘Forfaits voor chronisch zieken’.

urineverlies is geen ziekte op zich maar een symptoom dat 
urineverlies is geen ziekte op zich maar een symptoom dat 

Hoe ontstaat incontinentie? 

• Een te zwakke sluitspier;

• spierverslapping na een bevalling;

• een verzwakking van de bekkenbodemspieren;

• hormonenwijzigingen tijdens de menopauze;

• het natuurlijke verouderingsproces van het lichaam;

• een slechte of te trage ontvangst van de hersenprikkels;

• een letsel aan het ruggenmerg; 

• bij de inname van bepaalde geneesmiddelen;

• de vergroting van de prostaat;

• enz. 

Hoe kunt u incontinentie tegengaan? 

Door te oefenen kunt u de bekkenbodemspieren en de 

sluitspier van de blaas versterken. Hierdoor kunt u uw blaas 

beter onder controle houden. Raadpleeg een arts voor meer 

informatie. Hij kan u begeleiden bij de oefeningen of een

aangepaste behandeling voorschrijven, zoals een blaas- of 

toilettraning, geneesmiddelen of een kleine heelkundige 

ingreep. 

Incontinentiemateriaal 

Bij de aankoop van luiers moet u rekening houden met 

verschillende factoren zoals geslacht, gewicht, comfort en de 

graad van incontinentie. Er bestaan namelijk verschillende 

afmetingen en absorptiegraden.

LM komt tussen

Als u nood hebt aan incontinentiemateriaal, kunt u terecht bij uw plaatselijk kantoor.

U kunt een tussenkomst krijgen voor de aankoop van incontinentiemateriaal

of het ziekenfonds stelt zelf materiaal ter beschikking.


