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Liberale Vereniging van
Personen met een Handicap vzw
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Voorwoord
Steeds meer mensen met een handicap staan in de 

wachtrij voor een persoonsvolgend budget 
Maar liefst 18.600 mensen met een handicap wachten op een persoonsvolgend budget om hun zorg mee te betalen. LVPH 
roept op om het gekende probleem met de wachtlijsten grondig aan te pakken.

De Vlaamse Regering heeft de afgelopen legislatuur 330 miljoen euro besteed aan de sector van personen met een 
handicap. Jammer genoeg volstaat dat bedrag niet om de belofte na te komen dat tegen 2020 zorg gegarandeerd wordt voor 
iedereen met een zware ondersteuningsnood.

Onlangs werd bekend gemaakt dat aan personen op de wachtlijst snel een zorgbudget zal worden toegekend.

We vinden het natuurlijk goed nieuws dat er alvast iets gedaan wordt voor deze groep mensen die zorg nodig hebben en dat 
er een perspectief geboden wordt in afwachting van een persoonsvolgend budget. Maar een structurele oplossing voor het 
probleem is het niet. 

LVPH dringt erop aan om de budgettaire belemmeringen in het zorgsysteem voor personen met een handicap bij de wortel 
aan te pakken zodat zij krijgen waar ze recht op hebben.

Geert Messiaen
Voorzitter LVPH



LVPH:  Wat is MusIC eigenlijk?
Willem: MusIC brengt livemuziek aan het 
bed van de patiënt op de intensieve zorg. 
Veel patiënten op een Intensive Care afde-
ling kampen met pijn, angst en stress. Het 
hectische gebeuren eigen aan een intensieve 
zorgafdeling zoals constante geluiden van 
apparatuur, gesprekken van zorgverleners 
en medische handelingen maken het voor 
de patiënt niet gemakkelijker. Wij willen via 
muziek bijdragen om de negatieve impact 
van een intensieve zorgopname te beperken. 
Vandaar ook onze naam MusIC: muziek in het 
Engels of je kan het uitspreken als musicé en 
de grote IC staat voor “intensive care”.

LVPH:  Hoe ben je op dit idee gekomen?
Willem: Toen mijn vader in 2017 na een 
beroerte niet echt meer reageerde op zijn 
directe omgeving hebben mijn broer en ik, 
wij zijn zelf ook muzikanten, onze instru-
menten meegenomen naar zijn ziekenhuis-
kamer. Eerst hadden we via zijn mp3 speler 
wat muziek laten horen en zagen we dat 
hij daarop reageerde. Daardoor hebben we 
toen beslist om hem nog meer te stimule-
ren met onze live muziek. Hij heeft vandaag 
nog altijd problemen met zijn geheugen 
maar die concertjes herinnert hij zich wél 
nog.
Later tijdens een congres in Utrecht ben ik 
in contact gekomen met de Nederlandse tak 
van musIC. Toen wist ik het, dat wil ik doen! 
Ik ben dan in Groot Brittannië een opleiding 
gaan volgen. Nadien ben ik in contact ge-
bracht met Bo Van den Bulcke, psychologe 
UZ Gent en zo is het begonnen.
Sinds de opstart van ons project hebben we 
een heel divers team kunnen samenstellen 

van verplegers, muzikanten en muziekthe-
rapeuten.

LVPH:  Hoe lang zijn jullie nu al bezig met 
dit project?
Willem: Wij zijn gestart eind februari dit 
jaar. Zeer recent dus. Onze muzikanten 
spelen nu iedere donderdag op de afde-
ling intensieve zorgen van het UZ Gent. Het 
is de bedoeling dat wij verder uitbreiden 
naar andere ziekenhuizen. Veel van onze 
muzikanten en zangers combineren dit met 
hun professionele muzikale loopbaan. Er 
is een onkostenvergoeding voorzien per 
namiddag die gepresteerd wordt. Vandaar 
dat wij actief naar fondsen zoeken om dit te 
kunnen betalen. 

LVPH:  Ik kan mij voorstellen dat een 
verblijf op een intensieve afdeling heel wat 
emoties teweeg brengt bij de muzikanten. 
Zijn zij daarop voorbereid?
Willem: Inderdaad. Intensieve zorg gaat 
gepaard met veel emotionele momenten. 
Pijn, ziekte, verlies… dat weegt zwaar. Onze 
muzikanten hebben een opleiding gevolgd 
om daar mee om te gaan. Ook aan de 
steriliteit en het besmettingsgevaar wordt 
aandacht geschonken. Zo moeten alle 
muzikanten een beschermde blouse dragen 
en opletten met hun instrumenten waar ze 
die neerzetten.

LVPH:  Ik kan me voorstellen dat niet iedere 
patiënt behoefte heeft aan muziek als hij 
of zij op een intensieve afdeling verblijft. 
Wordt daar rekening mee gehouden?
Willem: Uiteraard. De psychologe van de 
dienst gaat eerst na of de patiënt dit wil en 

in hoeverre die ook in staat is om muziek te 
ervaren. Onze muzikanten anticiperen altijd 
op de situatie van de patiënt. We passen de 
intensiteit en het ritme aan in functie van 
de reacties van de patiënt.
Ook hun bezoek wordt indien ze dit wensen 
betrokken bij het muzikale gebeuren. Zo 
herinner ik me een mooie situatie bij een 
dame met een tracheotomie. Die dame 
lag met een buisje in haar keel, kon niet 
spreken en was zeer neerslachtig. Toen 
onze mezzosopraan de bekende aria uit 
de opera van Carmen “L’amour est un 
oiseau rebelle” begon te zingen, fleurde die 
dame volledig op. Ze begon perfect mee te 
playbacken* Heel mooi om te zien. Bij een 
volgende concertje begon plots een dame 
die op ziekenbezoek was de tweede stem 
mee te zingen**. Prachtig! Nadien hadden 
we te horen gekregen dat die mevrouw met 
de tracheotomie zelf zangers was in het 
Belcantogezelschap van Sint-Niklaas.

LVPH:  Willem dit is een zeer mooi verhaal 
om mee af te sluiten. Ik wens je nog heel 
veel succes met dit prachtig initiatief.

Willem (op foto met 
witte hemd) is 
verpleegkundige 
intensieve zorgen in het 
brandwondencentrum van 
Neder-over-Heembeek en 
muzikant. Samen met 
Bo Van den Bulcke, 
psychologe UZ Gent en 
Inge Snijders heeft hij de 
vzw musIC opgericht.

Voor meer info:
www.mus-IC.be

*filmpje en **filmpje te bekijken op 

onze site: www.lvph-lm.be

Wil je mucIC steunen:
https://crowdfunding.gent/nl/
projects/music

Interview met Willem Wittenberg



In de loop van 2019 zullen personen met een beperking 
die met een vraag naar een persoonsvolgend budget 
geregistreerd staan in prioriteitengroep 1 of in 
prioriteitengroep 2 en die een aanvraag voor een PVB hebben 
gedaan voor 16/10/2018 een zorgbudget toegekend krijgen.

Met dit zorgbudget wordt alvast op korte termijn meer 
financiële ademruimte aangeboden in afwachting van een 
definitief persoonsvolgend budget.

Vanaf 1 oktober komt er een officieel statuut voor 
mantelzorgers die voor de zwaarste zorgverlening staan. 
Minister De Block (Open Vld) erkent op die manier 
mantelzorgers die zo’n zware zorg op zich nemen dat hun 
professioneel leven op de tweede plaats komt ten voordele 
van hun dierbare. Naar schatting 800.000 burgers in ons 
land doen op één of andere manier aan informele zorg. 
Werknemers in die situatie zullen beroep kunnen doen op 
verlof voor medische bijstand. In de commissie Sociale 
Zaken is hierover een akkoord gestemd.

Voor erkende mantelzorgers komt er een uitbreiding van 
voltijds verlof voor medische bijstand van 12 maanden 
naar 18 maanden. Voor wie deeltijds werkt wordt dat 36 
in plaats van 24 maanden. De invoering zal stap voor stap 
gebeuren. Elk jaar komt er 1 maand bij en twee maanden 
per jaar indien iemand deeltijds aan de slag is.

Zorgbudget in afwachting van 
een persoonsvolgend budget 

Mantelzorgers krijgen erkenning en betaald verlof 

Nieuwsflits

België telt 130.000 werknemers en 5.600 zelfstandigen die al meer dan een jaar 
niet kunnen werken wegens een mentale aandoening. Burn-out is er daar één van, 
maar er bestaat geen officiële diagnose en geen eenduidige definitie. Het is dan 
ook belangrijk om een goed onderscheid te maken tussen burn-out en andere 
lichamelijke of mentale aandoeningen zoals depressie of angststoornissen.

Minister De Block: “Het is moeilijk om correcte informatie te vinden over stress of 
burn-out. Op het moment dat je je er bewust van wordt en er iets aan wilt doen, 
is het vaak al te laat. Om mensen te helpen de signalen vroeger te herkennen, 
lanceerde ik deze campagne. Burgers, werkgevers en zorgverleners: iedereen kan 
terecht op de website voor betrouwbare informatie en bruikbare tips.”

stressburnout.belgie.be

Burn-out: lancering van een preventiecampagne 



Psy-Go! is de gratis psychologische begeleiding op afstand voor leden van LM. Een team van 
ervaren, gediplomeerde psychologen staat klaar om te luisteren naar je problemen en je op een 
professionele manier te helpen.

We hebben allemaal een rugzakje met onze levenservaringen, beperkingen en gevoelige plekken. 
Soms zijn we onze mentale weerbaarheid kwijt. LM wil je helpen om weer iedere ochtend met een 
glimlach wakker te worden. Daarvoor is er onze gratis dienst Psy-Go!

Voor meer info: www.lm.be/NL/Psy-Go

Gratis psychologische
begeleiding op afstand

Psychologische hulp 
voor iedereen

• Voor alle leden van LM. Nog geen lid?

• 6 gratis sessies per kalenderjaar.

• 7 dagen op 7, van 8 tot 21 uur bereikbaar.

• Geen wachttijden.

• Een team van ervaren gediplomeerde psychologen.

• Sereniteit en privacy gegarandeerd.

Hoe werkt Psy-Go!?

Je kan Psy-Go! gratis bereiken via telefoon, chat of door een 
videogesprek op te starten.

Via telefoon
Bellen kun je op het gratis nummer 0800 32 011. Vanuit het 
buitenland bel je (betalend) naar 0032 9 242 92 71.

Chat en videobellen
Om te chatten of te videobellen heb je de app iConnectYou 
nodig. Die is beschikbaar voor Apple en Android. Voer de 
bedrijfspasscode “Psy-Go!” in bij je registratie.


