
Voorwoord
Samen sterk in het ondersteunen van 
personen met een handicap
Jullie weten uit onze vorige editie dat we op 3 oktober een studiedag organiseren rond de 
persoonsvolgende financiering.

Deze studiedag is belangrijk voor jou, maar ook voor mensen die professioneel bezig zijn 
met gehandicaptenzorg. Tijdens deze studiedag zullen we heel wat onduidelijkheden ophel-
deren. Het gaat immers om jouw centen. Daarom hebben we ook een samenwerkingsover-
eenkomst gesloten met alin. 

alin is een door het VAPH erkende bijstandsorganisatie die mensen objectief en correct infor-
meert over het Persoonlijke Assistentiebudget (PAB) en het Persoonsvolgend Budget (PVB) 
en zowel collectieve als individuele ondersteuning biedt bij het beheren van het PAB of PVB. 
Daarom ben ik heel blij en fier dat we met deze bijstandsorganisatie kunnen samenwerken 
om je te helpen bij je financiële situatie. 

Om te peilen of de maatregelen van de Vlaamse overheid aansluiten op jouw behoeftes heb-
ben we samen met de Liberale Mutualiteit, Liever Thuis LM en Vief een enquête opge-

steld. 

Met de organisatie van onze studiedag, de enquête én onze samen-
werking met alin willen wij je nog beter informeren en steunen 

in belangrijke beslissingen. Want samen zijn we sterk!

Geert Messiaen
Voorzitter LVPH
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Contacteer LVPH
Livornostraat 25 - 1050 Brussel
02 542 86 25 - lvph@lm.be - www.lvph-lm.be
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financiering
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Welkom!
Inschrijving:

www.lvph-lm.be



Interview met

Met fierheid kondigen wij met dit interview onze
samenwerkingsovereenkomst met alin aan. 
alin is een door het VAPH erkende bijstandsorganisatie die mensen objectief en correct informeert over 
het Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) en het Persoonsvolgend Budget (PVB), en zowel collectieve 
als individuele ondersteuning biedt bij het beheren van het PAB of PVB.

LVPH: Via dit interview in ons ledenblad ben 
ik blij onze samenwerking aan te kondigen. 
Ik denk dat veel mensen nood hebben aan 
correcte informatie over hun ondersteunings-
budget.
alin: Het genoegen is wederzijds. Het nieuwe 
financieringssysteem gaat uit van het principe 
van vraaggestuurde ondersteuning. Dat wil 
zeggen dat cliënten van het VAPH een eigen 
PVB krijgen op maat van hun vraag naar onder-
steuning en zelf kunnen bepalen hoe ze hun 
ondersteuning organiseren. Dat mensen met 
een financiële ondersteuning zelf kunnen be-
schikken en beslissen over de besteding van 
hun budget is een goede zaak, maar niet altijd 
gemakkelijk. Wij willen hen daarbij helpen.
 
LVPH: Hoe zie je dat concreet?
alin: Door onze samenwerking met LVPH zul-
len mensen met een handicap die lid zijn van 
LVPH en een ondersteuning hebben of aange-
vraagd hebben, door alin worden bijgestaan 
in het beheer van hun budget. Wij informeren 
ons goed en helpen je bij de opstart. 
We luisteren naar de vragen van de persoon 
en nemen zelf geen beslissingen. Het is net 
de bedoeling dat mensen die een persoons-
volgend budget hebben, dit zoveel mogelijk 
zelf beheren en zelf beslissen hoe ze zich 
organiseren. Wij adviseren en bieden hen 
hierbij de nodige ondersteuning op maat. De 
eigen keuzes van de persoon met een handi-
cap staan centraal.

LVPH: Dit is inderdaad heel belangrijk. Vanaf 
april 2016 verlopen alle nieuwe aanvragen 
voor ondersteuning via de nieuwe procedure. 
Vanaf september zouden de eerste persoons-
volgende budgetten worden uitbetaald. Zijn 
jullie er klaar voor?
alin: Uiteraard! Wij hebben reeds ervaring in 
het adviseren en beheren van de budgetten 
van mensen die nu al een ondersteuning heb-
ben via het PAB. Maar er is meer! Wij willen 
een belangrijke rol spelen in het leven van 
personen met een handicap en hun netwerk. 
Wij bieden hen een ondersteuning aan zodat 
iedereen de mogelijkheid krijgt om eigen 
keuzes te maken en ze ook te realiseren. 
Onze uitgangspunten zijn gelijkwaardigheid, 

gelijke kansen, solidariteit en zelfbeschik-
king.
 
LVPH: Het is inderdaad belangrijk om de men-
sen rond de persoon met een handicap erbij 
te betrekken. Ik denk aan vrienden, familie en 
ondersteuners binnen het eigen netwerk.
alin: Daarom werken wij ook met partners zo-
als Vrijwilligersservice VFG en de vrijwilligers-
service van Solidariteit voor het Gezin. Met 
het ondersteuningsbudget kan de persoon 
met een handicap beroep doen op vrijwilli-
gers en hen via het PVB ook vergoeden.
Deze vrijwilligers moeten wel aangesloten 
zijn bij een erkende vrijwilligersorganisatie. 
Wij zorgen ervoor dat de persoon met een 
handicap de beste ondersteuning krijgt 
en ook correct wordt geïnformeerd. Dit 
impliceert de verschillende mogelijkheden 
en verplichtingen, maar ook de wetgeving 
rond vrijwilligerswerk. Kortom, wij vertrek-
ken steeds vanuit de vraag van de persoon 
en we proberen zo optimaal mogelijk het 
netwerk te betrekken in het verhaal.

LVPH: Kan iedereen een beroep doen op alin?
alin: Iedereen die een PVB heeft of wil opstar-
ten kan een beroep doen op alin. Uiteraard 
moet je wel eerst lid zijn of worden van alin. 
Budgethouders betalen hiervoor lidgeld. 
Het lidgeld bedraagt 50 euro per jaar. Dit 
lidgeld kan betaald worden met het PVB. Voor 
kandidaat-budgethouders bieden wij een 
gratis lidmaatschap aan in afwachting op de 
toekenning van het PVB. 
Via het lidmaatschap bij alin kan de persoon 
met een handicap met de meest diverse vra-
gen bij alin terecht. Dit kan telefonisch via de 
helpdesk of met een elektronisch formulier. 
Via de website van alin krijgen alin-leden ook 
toegang tot een gevarieerd en geactualiseerd 
aanbod van informatie.
alin-leden ontvangen via hun lidmaatschap 
eveneens het tijdschrift ‘alinEA’ en maan-
delijks wordt een elektronische nieuwsbrief 
opgestuurd met de meest recente weetjes. 
Wij geven ook persoonlijke ondersteuning via 
coaching. Deze coaching vraag je op afspraak 
aan en we bieden ze aan via huisbezoeken 
of via consultaties in de lokale kantoren van 

de VDAB. 
Wij organiseren ook infomomenten en vor-
mingsmomenten. Leden van alin kunnen gra-
tis deelnemen. Dit zijn unieke momenten om 
kennis te maken en informatie uit te wisselen 
met andere (kandidaat-)budgethouders.

LVPH: Jullie veelzijdige aanpak van adviseren 
en ondersteunen is heel erg welkom en ge-
geerd, want het nieuwe financieringssysteem 
is geen gemakkelijke materie. Hoe leggen 
jullie deze ingewikkelde materie uit aan jullie 
cliënten?
alin: Het is inderdaad een zeer ingewikkelde 
materie en wij proberen dit zo helder en klaar 
mogelijk uit te leggen op maat en op vraag 
van elke persoon met een handicap. 
Dit vergt uiteraard een unieke aanpak en 
methodiek! Daarom hebben we een spel ont-
wikkeld waarbij je spelenderwijs de diverse 
mogelijkheden van het PVB verkent. Het 
‘PeeVee Ef’-spel stellen wij ter beschikking 
aan alle geïnteresseerde leden van LVPH.
Aan de hand van pionnetjes en kaarten op 
een spelbord  leer je alles over hoe je een 
PVB moet aanvragen en hoe je in de praktijk 
aan de slag gaat om de ondersteuning zelf op 
basis van eigen wensen en noden te organi-
seren. Mensen die het spel willen uitproberen 
nemen gewoon telefonisch contact op met 
alin op het nummer 02 506 04 95.

LVPH: Spelenderwijs je budget leren beheren 
is een fantastisch idee! Hartelijk dank voor 
dit interview.
alin: Geen dank en onthou dat je de helpdesk 
van alin contacteert op 02 506 04 95 en dit 
tussen 9u en 16u op maandag tot donderdag, 
en op vrijdagen van 9u tot 12u.

alin vzw
Gasthuisstraat 31

1000 Brussel
info@alin-vzw.be

helpdesk: 02 506 04 95
secretariaat: 0478 96 02 16
website: www.alin-vzw.be



Het Vlaams Parlement vraagt dat voortaan álle assistentiehonden in aanmerking komen 
voor terugbetaling en niet alleen blindengeleidehonden.

In een resolutie die het Vlaams Parlement binnenkort goedkeurt, roept parlementslid
Martine Taelman (Open VLD) op alle assistentiehonden op de refertelijst van het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) te zetten. Die lijst bepaalt welke hulp-
middelen kunnen worden terugbetaald. Nu staat daar alleen de blindengeleidehond op.

Assistentiehonden voor personen met een motorische of auditieve handicap, epilepsie, 
autisme en diabetes vind je er nog niet.

“Zo’n assistentiehond verhoogt de zelfredzaamheid van mensen met een beperking en geeft hen zelfvertrouwen. Maar een tussenkomt 
is noodzakelijk om de kosten te kunnen dragen”, zegt Taelman.

“Een assistentiehond kost ongeveer 20.000 euro”, aldus Mark van Gelder, woordvoerder van vzw Hachiko, een trainingscentrum voor 
hulphonden.

Een terugbetaling voor alle assistentiehonden is een goede zaak. Hopelijk wordt deze resolutie snel goedgekeurd!

Je ondersteuning 
organiseren met 
een Persoons-
volgend Budget 
(PVB), dat kun je 
vanaf nu ook spe-
lenderwijs leren.

Wij stellen je graag 
het ‘PeeVee Ef’-
spel voor. Aan de 
hand van pionne-
tjes en kaarten op 
een spelbord leer 

je alles over hoe je een PVB aanvraagt  en hoe je er in de praktijk 
mee omgaat om je ondersteuning zelf te organiseren. Duidelijke 
picto’s en aangepaste pionnen toveren moeilijke begrippen en 
een wirwar van verschillende regels om tot concrete mogelijkhe-
den en unieke oplossingen.

Door onze samenwerking met de bijstandsorganisatie alin kun-
nen we onze leden het ‘PeeVee Ef’-spel ter beschikking stellen 
zodat je spelenderwijs je budget leert beheren. Wil je dit leuke 
en interessante spel spelen? Neem dan gewoon telefonisch con-
tact met alin op het nummer 02 506 04 95,contacteer LVPH op 
het nummer 02 542 86 25 of stuur een mailtje naar: lvph@lm.be.

Nieuwsflits
Vlaams Parlement vraagt terugbetaling assistentiehonden 

Spelenderwijs je Persoons-
volgend Budget beheren  

Niels Destadsbader steunt 
jongeren op eerste rouwkamp 
van Vlaanderen   

Afgelopen zomer vond het allereerste rouwkamp in Vlaanderen 
plaats in de Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode. Een dertigtal 
kinderen en jongeren kregen er de tijd en de ruimte om met het 
verlies van een dierbare om te gaan. Niels Destadsbader, die zelf 
een goede vriend verloor, kwam de jongeren opzoeken. 

Het kamp is een samenwerking tussen Crejaksie, de jeugddienst 
van de Liberale Mutualiteit, en de vzw Missing You, een organi-
satie die al vijftien jaar jonge rouwenden begeleidt.

“Rouwen en vakantie lijken misschien twee zaken die ver van 
elkaar staan. Maar ook jongeren die verdriet hebben, moeten 
de mogelijkheid hebben om op kamp te gaan en een leuke 

tijd te beleven”, 
zegt Crejaksie-
coördinator Hans 
Dewachter. 

Voor meer info 
over dit mooie 
initiatief van onze 
jeugddienst Cre-
jaksie, surf naar-
www.crejaksie.be



Vitalink is een digitaal platform van de Vlaamse overheid. Via 
dit platform kun je je gezondheidsgegevens delen met zorg- en 
welzijnsmedewerkers. Op die manier kunnen zorgverleners beter 
samenwerken en krijg jij de beste medische begeleiding. Hierbij be-
paal je zelf wie toegang krijgt tot je medische gegevens via Vitalink. 

Als patiënt kun je met de Patient HealthViewer je gezondheidsdos-
sier bekijken:

- Je vaccinatiegegevens: de gegevens van de vaccinaties die 
geregistreerd zijn in Vaccinet kun je raadplegen via de Patient 
HealthViewer.

- Je medicatieschema: als je arts de gegevens voor je medicatie-
schema invoert, dan kun jij die gegevens bekijken via de Patient 
HealthViewer.

- De gegevens van je deelname aan de bevolkingsonderzoeken 
naar dikkedarm- of baarmoederhalskanker. De gegevens van het 
bevolkingsonderzoek naar borstkanker kun je raadplegen vanaf 
de tweede helft van 2016.

Via de Patient HealthViewer kun je ook meer informatie bekij-
ken over de toestemming voor de elektronische uitwisseling van 

gezondheidsgegevens en jouw toestemming geven of intrekken. 
Daarnaast kun je in het logboek bekijken welke zorgverleners je 
gezondheidsgegevens hebben geraadpleegd.

Hoe meld ik me aan?

Om je gegevens op de Patient HealthViewer te bekijken, moet je 
eerst je toestemming geven voor de elektronische uitwisseling van 
je gezondheidsgegevens . Je kunt zien of je je toestemming al hebt 
gegeven via:

- het e-Loket van je ziekenfonds; 

- een LM-kantoor bij jou in de buurt;

- www.patientconsent.be.

Om je aan te melden op de Patient HealthViewer, moet je die eerst 
downloaden en installeren. 

Je kunt de Patient HealthViewer downloaden op de website van LM: 
www.lm.be > ziekteverzekering > eHealth: de elektronische uitwis-
seling van je gezondheidsgegevens > Vitalink. Hier vind je ook een 
handleiding voor de Patient HealthViewer.

Raadpleeg je gezondheidsgegevens met de
Patient HealthViewer


