Voorwoord

In het voorjaar bereikten de Vlaamse regering en
haar meerderheidspartijen een akkoord over het
nieuwe gehandicaptenbeleid. Het basisidee is dat
alle personen met een erkende handicap een uitkering zouden krijgen waarmee ze zelf hun zorg
en ondersteuning zouden kunnen organiseren.
Deze uitkering zou voldoende moeten zijn voor
al wie hulp krijgt van de naaste omgeving. Daarnaast voorziet het akkoord een afzonderlijke uitkering voor mensen met een grote zorgbehoefte
die niet kunnen terugvallen op familie, vrienden
of anderen.
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Voor LVPH klinkt het idee om iedereen met een
handicap een basisuitkering te geven aantrekkelijk. Een uitkering zorgt er namelijk voor dat u
zelf kunt beslissen waaraan u uw geld besteedt
en geeft u meer vrijheid in de manier waarop
u uw eigen leven wilt inrichten. Toch stellen we
ons vragen bij het feit dat de Vlaamse regering
nog geen exacte bedragen heeft vastgelegd. Omdat we nog niet weten hoeveel de uitkering zal
bedragen, blijven we zitten met een gevoel van
onzekerheid. Volstaat de uitkering wel om dagelijkse zorgen en ondersteuning te organiseren?
Als dat niet het geval is, dan zorgt de uitkering
eerder voor een bijkomende beperking in plaats
van extra vrijheid. Bovendien bestaat over de
voorwaarden om de uitkering te krijgen nog heel
wat onduidelijkheid. Daarnaast vraagt LVPH zich
af waarom we wachten tot 2020 om alle wachtlijsten weg te werken. 2020 is echt nog ver weg
voor wie wacht op de juiste opvang of een assistentiebudget.

Liberale Vereniging van
Personen met een Handicap vzw

Rechtstreeks
toegankelijke hulp

Dit nieuwe akkoord moet ervoor zorgen dat mensen met een handicap minder beroep doen op
specifieke voorzieningen en dat de wachtlijsten
dalen. Tegen 2020 moeten de wachtlijsten helemaal verdwenen zijn.

LVPH is tevreden dat Vlaanderen nadenkt over
een oplossing voor de ellenlange wachtlijsten in
de gehandicaptenzorg, maar plaatst wel enkele
vraagtekens bij de manier waarop. We hopen
alvast dat de volgende Vlaamse regering meer
klaarheid schept.
Geert Messiaen
Voorzitter LVPH

voor personen met een handicap
Hebt u een handicap en wilt u in uw eigen
vertrouwde omgeving blijven wonen? Dat
kan met ondersteuning en inzet van familie, buren, vrienden of een mantelzorger.
Naast de hulp van uw omgeving hebt u
misschien af en toe nood aan extra ondersteuning. Meestal gaat het over handicapspecifieke ondersteuning van een dienst
of voorziening die het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap (VAPH)
erkent en subsidieert. Deze ondersteuning
heet ‘Rechtstreeks Toegankelijke Hulp’ en
zorgt ervoor dat de personen die u helpen
minder belast worden.
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is beperkte, handicap-specifieke ondersteuning waarvoor u geen goedkeuring van
het VAPH nodig hebt. U hoeft hiervoor dus
geen aanvraag bij het VAPH in te dienen.
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp bestaat
in drie vormen: begeleiding, dagopvang
en verblijf. U kunt kiezen voor één van
deze vormen of voor een combinatie.
Al 180 voorzieningen, verspreid over
Vlaanderen en Brussel, bieden de mo-

gelijkheid aan om gebruik te maken van
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Alle
personen met een handicap, minder- of
meerderjarig, kunnen door dit initiatief
een beroep doen op 12 begeleidingen
per jaar aan huis of in een voorziening.
Ook 24 dagen dagopvang en (maximaal) 12 nachtverblijven per jaar zijn
mogelijk. Een combinatie kan ook, net
als het opnemen van de hulp in halve
dagen.
Meer informatie over de verschillende
vormen, de voorwaarden en nog veel
meer over Rechtstreeks Toegankelijke
Hulp vindt u op www.vaph.be onder
‘wonen en opvang’ of in de folder
‘Rechtstreeks Toegankelijke Hulp’. U
kunt deze folder (gratis) bestellen via
de website, rubriek ‘Publicaties’ of via
mail naar informatie@vaph.be.
Voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
kunt u ook terecht bij het multidisciplinair team van uw ziekenfonds. Zij kunnen u doorverwijzen naar de meest geschikte hulp.
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“Iedereen kan
meehelpen in de
keuken”

Televisiekoks Jeroen Meus en Piet Huysentruyt blijven de literatuurlijsten aanvoeren met hun populaire kookboeken. Van
Lise Weuts hadden we nog niet gehoord.
Toch heeft zij sinds kort ook een kookboek uit en wel voor een heel bijzondere
doelgroep. ‘Kijk, ik kook’ is een handig
hulpmiddel voor mensen met een verstandelijke beperking die willen koken.
Wat begon als een afstudeerproject voor
de 23-jarige grafisch vormgeefster, eindigde in een boek uitgegeven bij Lannoo

beperking. Ik leerde al snel dat ik met heel
wat rekening moest houden.
Structuur en eenvoud
Op welke vlakken verschilt jouw boek
met andere kookboeken?
Structuur was het allerbelangrijkste aandachtspunt. Elk recept bestaat uit maximum 6 stappen. De handelingen worden
bewust onder elkaar en niet naast elkaar
afgebeeld met grote foto’s en weinig tekst.
Ook het begin is belangrijk. Ik toon eerst
het eindresultaat, dan de ingrediënten en
materialen die je nodig hebt en dan de zes
stappen. Die volgorde hou ik het hele boek
aan. Ook aan eenvoud heb ik veel belang
gehecht. Vaak heb ik me moeten houden
aan het essentiële. Te veel extra’s zorgen
immers voor verwarring en afleiding.
Wat opvalt is de gebruiksvriendelijkheid van het boek.
Het grote formaat biedt ruimte voor grote,
duidelijke foto’s. De stevige en flexibele
pagina’s kan je ook niet scheuren. Aan het
boek zit een stiftje. Zo kan je elke stap afvinken. Dat vinden ze belangrijk, zo weten
ze wat ze al gedaan hebben. Het boek is afwasbaar en dat vinden velen handig. Daardoor kan je de inkt achteraf weer wegvagen
en mag je zonder erg morsen op het boek.

Lise Weuts verbaast met
‘Kijk, ik kook’, een kookboek
voor mensen met een
verstandelijke beperking
Een mozzarellasaté, een
zalmwafel of een appel-kaneeltaartje. Begint uw maag al te
knorren? Wij vermoeden van wel.
Maar kunt u deze lekkere
gerechten ook klaarmaken?
Koken is niet voor iedereen
weggelegd en is zeker niet
vanzelfsprekend voor mensen met
een verstandelijke beperking.
Om ook hen te laten roeren in
kookpotten en te genieten van
zelfgemaakte gerechten is er nu het
boek ‘Kijk, ik kook’ van Lise Weuts.

waar volgens begeleiders dringend nood
aan was. Lise Weuts: “Een jaar geleden
toen ik nog aan Sint-Lucas in Gent studeerde, kreeg ik de opdracht: ontwerp een
kookboek. Met al die kookboeken op de
markt is dat niet meteen het origineelste
onderwerp, maar net daar lag de moeilijkheid. Ons project moest er uitspringen, de
vormgeving dienden we origineel aan te
pakken. Na lang brainstormen kwam ik uit
bij mensen met een verstandelijke beperking.”
Waarom koos je voor die doelgroep?
Mijn nichtje Karen heeft het syndroom van
Down. Ik merkte dat bepaalde handelingen bij het koken, zoals het snijden van tomaten, voor haar moeilijk zijn. Toch helpt
ze, bijvoorbeeld bij familiefeestjes, graag
mee in de keuken. Ik heb vooraf advies
ingewonnen bij verschillende verenigingen en bij mijn nicht, de zus van Karen,
die begeleidster is van mensen met een

Als grafisch vormgever speelt ook de
look een belangrijke rol. Is die strakke
aanpak een bewuste keuze?
De begeleiders die ik aansprak, wezen me
op mogelijke afleiders. Kruimels die ik bij
een gerecht had afgebeeld als versiering,
liet ik daarom bijvoorbeeld best weg. Het
zorgde voor extra prikkels die zorgen voor
afleiding. Bovendien zouden ze de afbeelding zo goed mogelijk willen kopiëren,
ook de details. Ik hield het dus best allemaal erg strak want dat helpt.
Noodzaak
Wat is het populairste gerecht uit ‘Kijk,
ik kook’?
Zonder twijfel de pastasalade. Die is niet
alleen lekker, maar ziet er ook leuk uit met
die vrolijke kleuren. Ook de mozarellasaté
is populair, net als de garnalenboot wat
ook mijn favoriet is. Mijn nichtje maakt
geen onderscheid. ‘Ik eet alles graag’,
zegt ze me altijd.
Wat vindt zij van het boek?
Ze vond het leuk om aan dit boek te kunnen
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meehelpen. Er staan ook foto’s van haar in
het boek en ze gebruikt het ook zelf. Het vergroot haar zelfstandigheid. Karen heeft een
zware vorm van het syndroom van Down.
Toch sta ik telkens weer te kijken van wat je
haar allemaal kan aanleren.
Velen denken dat mensen met een beperking niets kunnen en dat alles voor hen
wordt gedaan, maar dat is absoluut niet het
geval. Met de juiste middelen en begeleiding
kunnen ze zeker een maaltijd bereiden.
Het boek werd voorgesteld in dagcentrum De Ark in Gent. Hoe reageerden de
bewoners op je boek?
In De Ark koken begeleiders en bewoners
elke middag samen. Ze maken alles vers.
Ook bij de huishoudelijke taken worden
ze betrokken. Bij hen hebben we alle recepten uit het boek getest. De begeleiders
vertelden me dat er nood was aan een
dergelijk boek. Voorheen dienden ze zich
te behelpen met zelf samengestelde documenten. Een samenraapsel van recepten uit verschillende boeken of van op het
internet. Dat zorgt niet meteen voor de
structuur die zij zo belangrijk vinden.

Gezellig samen koken
Ben je zelf een keukenprinses?
Vroeger kookte ik meer, toen ik op kot ging
minder. Nu met de voorbereiding van het
kookboek ben ik er uiteraard intensief mee
bezig geweest. Ik koos voor gerechten die
niet te moeilijk zijn en die iedereen wel
lust. Ik heb ze zelf samengesteld. Al ben ik
vooral een vormgeefster, geen kok (lacht).
Kan ‘Kijk, ik kook’ ook voor andere
mensen een handig hulpmiddel zijn?
Iedereen kan het boek gebruiken. Ook kinderen kunnen deze gerechten klaarmaken.
Al is er wel een verschil met een kinderkookboek dat vaak uitgaat van illustraties
en tekeningen. Die figuurtjes zouden voor
mensen met een verstandelijke beperking
echter voor te veel prikkels zorgen.
Het boek wordt positief onthaald. Kreeg
je al reacties van bekendesterrenchefs?
Nee, er heeft nog niemand gereageerd
(lacht). Maar dat doet er eigenlijk niet toe.
Ik richt me naar een andere doelgroep.
Het gaat om het plezier van het koken, het
plezier van het doen en gezellig samen
zijn. Ik zie hoe mijn nicht er van kan genieten om iets te kunnen doen. Ze wil zo
graag meedoen met de anderen in plaats
van enkel toe te kijken.

Nieuwe brochure DG Personen met een handicap
De Directie-generaal Personen met een handicap (DG Personen met een handicap) publiceert een nieuwe brochure met een overzicht van alle aangeboden diensten, de voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen en welke stappen u hiervoor moet volgen.
Achteraan de brochure vindt u alle contactgegevens.
In de brochure leest u alles over de tegemoetkomingen voor volwassenen, de parkeerkaart
voor personen met een handicap, de verminderingskaart op het openbaar vervoer voor
blinden en slechtzienden, een attest om belastingvoordelen te krijgen voor uw eigen voertuig, een attest om te kunnen genieten van sociale en fiscale
maatregelen en een erkenning van de handicap van uw kind
voor de bijkomende kinderbijslag. Opgelet: deze brochure
geeft enkel uitleg over de tegemoetkomingen en diensten
van de DG Personen met een handicap en niet van andere
instanties. De brochure is enkel digitaal beschikbaar.
Surf naar www.handicap.fgov.be/nl/hulp-nodig/publicaties
om ze gratis te downloaden.

Schrik niet als iemand BlueAssist toont!
De meeste mensen kunnen zelf een begrijpbare vraag stellen als
ze niet zeker zijn van een situatie. Bijvoorbeeld “Stopt deze trein
ook in Aalter?”. Maar voor sommige mensen is dit niet evident.
BlueAssist ondersteunt deze mensen. Via het BlueAssist-icoon kunnen ze aangeven dat ze hulp vragen. Daarnaast bestaan er verschillende toepassingen om op voorhand een vraag in te stellen, samen
met de mantelzorger of een professionele begeleider, zoals: “Ik ga
naar het zwembad. Kunt u me de juiste halte tonen?”.
Er bestaan verschillende instrumenten om BlueAssist te gebruiken:
kaarten om met de hand in te vullen, een toepassing voor I-Phones
en één voor androïd-toestellen die werkt via de besturing Cloudina
(ondersteunende coaching op afstand).
Surf naar www.bleuassist.eu voor meer informatie.

VAPH: meer mensen kregen hulp in 2012
In 2012 kregen 11.207 personen met een handicap hulp van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) nadat ze ondersteuning vroegen. Dat blijkt uit cijfers die het VAPH
vrijgaf. Het aantal mensen dat hulp kreeg, steeg met 35 % ten opzichte van dit aantal in 2011.
Deze stijging is opvallend, ook al waren de cijfers de vorige jaren al voorzichtig positief. Naast
deze actieve vragen naar ondersteuning zijn er ook de vragen naar hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen laten personen met een handicap toe om zelfstandig deel te nemen aan het dagelijkse leven. In 2012 kregen ongeveer 12.500 personen VAPH-steun voor hulpmiddelen thuis. Over
de laatste 10 jaar gaat het om 51.586 personen. Meer mensen krijgen hulp van het VAPH, maar
ook het aantal actieve vragen naar ondersteuning blijft stijgen.
Volgens het VAPH is dit vooral te wijten aan het feit dat de groep
personen met een handicap blijft groeien. Daardoor is er meer
vraag dan aanbod en schiet het beschikbare aanbod tekort. Zo
noteerde het VAPH eind december 2012 20.852 geregistreerde
zorgvragen. Hiervan zijn 18.110 actieve vragen naar ondersteuning via een VAPH-dienst of –voorziening en zijn 2.742 vragen
een aanvraag voor een persoonlijke assistentiebudget (PAB).
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Dementie, één verhaal!
Een rugzakje voor
personen met een
arbeidshandicap

D

e Vlaamse overheid wil dat meer personen met
een arbeidshandicap terechtkunnen op de arbeidsmarkt. Daarom heeft zij een nieuw decreet opgemaakt: het maatwerkdecreet. Met dit maatwerkdecreet zal het verschil tussen beschutte en andere
werkplaatsen verdwijnen. Vanaf midden 2014 zullen
er enkel nog maatwerkbedrijven zijn. De belangrijkste activiteit van deze maatwerkbedrijven is de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap.
De Vlaamse overheid voorziet subsidies om personen
met een arbeidshandicap aan het werk te krijgen. In
het verleden ontving steeds het bedrijf deze subsidie. Gewone bedrijven konden in het verleden geen
beroep doen op deze subsidies. De belangrijkste wijziging is dat de werknemer deze subsidie nu zal ontvangen. Als u zich in dit geval bevindt, dan moet u
zich voorstellen dat u een soort ‘rugzakje’ krijgt met
tegemoetkomingen voor werkgevers die u in dienst
nemen, om het eventueel rendementsverlies op te
vangen. Met dit decreet kunnen dus ook gewone bedrijven aanspraak maken op deze subsidies als ze iemand met een arbeidshandicap in dienst nemen. De
tegemoetkoming bestaat uit een loonpremie en een
vergoeding voor de begeleiding op de werkvloer. Het
bedrag hangt af van de arbeidshandicap en hoeveel
begeleiding de werknemer nodig heeft. De VDAB zal
instaan voor de screening om het bedrag te bepalen.

D

e Vlaamse Alzheimer Liga organiseert naar jaarlijkse gewoonte gedurende de
maand september de Werelddag Dementie. Op deze dag vinden in Vlaanderen en Brussel verschillende evenementen plaats.
Op 14 september organiseert de liga de werelddag in de dementievriendelijke gemeente Aalter onder het thema ‘Dementie : één verhaal’. Met op het programma
een vorming gegeven door Luc Van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog aan de
UZ Leuven, een getuigenis van Warre Borgmans, een wandelzoektocht met prijsuitreiking, een optreden van Guy Swinnen en nog veel meer. Op deze dag wordt
stilgestaan bij het complexe verhaal van dementie met een focus op de familie.
Op zaterdag 21 september viert de Nationale Alzheimer Liga de Werelddag Dementie met een artistieke Alzheimer Cafe Day te Brussel. Verschillende politiekers
en bekende Belgen zullen de Alzheimertent bezoeken op het Muntplein tussen
11 en 16 uur.
Meer informatie over de Werelddag Dementie vindt u terug op www.alzheimerliga.be. Wenst u deel te nemen aan de werelddag in Aalter? Dan kunt u zich
inschrijven via diezelfde link.

LM voorziet een tussenkomst
Kent u iemand die zorgt voor een persoon met Alzheimer en wilt die er even
tussenuit? De Liberale Mutualiteit betaalt 16 euro per nacht, met een maximum
van 14 overnachtingen per kalenderjaar, voor een thuisoppas voor alzheimerpatiënten terug. Neem voor meer informatie contact op met uw ziekenfonds of surf
naar www.liberalemutualiteit.be.
Daarnaast ondersteunt de Liberale Mutualiteit personen met dementie en hun
mantelzorgers via hun mantelzorgvereniging vzw Liever Thuis LM. Voor vragen,
ondersteuning en een luisterend oor kunt u als mantelzorger 7 dagen op 7 en
24 uur op 24 bij deze vereniging terecht. Via de dienst maatschappelijk werk
biedt de Liberale Mutualiteit tevens administratieve bijstand aan deze doelgroep,
wordt er gezocht naar gepaste zorg en kunnen personen met dementie en hun
mantelzorgers meer informatie bekomen over hun sociale rechten.

Gezondheidszorg: meer dan geneeskunde

R

ecent verscheen ‘Gezondheidszorg: meer dan geneeskunde’, het vierde boek van Geert Messiaen, secretaris-generaal
van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten.

Moeten de ziekenfondsen verder blijven bestaan? En moet dat in de huidige vorm? In ‘Gezondheidszorg: meer dan geneeskunde’ geeft Geert Messiaen een genuanceerd antwoord op deze vragen. Op een overzichtelijke wijze schetst hij de
voornaamste actiepunten van de ziekenfondsen en de voortdurende veranderingen in het ziekenfondslandschap.
Vanuit een echte, hechte solidariteit wordt aandacht besteed aan de gezondheidszorg die op een belangrijk keerpunt staat.
In woord en daad blijft Geert Messiaen met vaste overtuiging ons sociaal zekerheidssysteem verdedigen in het Europa van morgen, dit soms
wars van tekortkomingen, maar met heel veel uitdagingen, vooruitzichten en wensen.
‘Gezondheidszorg: meer dan geneeskunde’ telt 140 blz. en wordt uitgegeven bij Uitgeverij Garant Antwerpen – Apeldoorn. Dit boek is het
vierde boek van Geert Messiaen en sluit aan bij zijn eerste 3 boeken: ‘Onvoltooide symfonie’ (2007), ‘Gezondheid is geen koopwaar’ (2009)
en ‘Uitdagingen voor de ziekenfondsen in de 21ste eeuw’ (2012).
Info en bestellen: uitgeverij@garant.be

Website: www.geert-messiaen.be

@geert_messiaen

