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Enerzijds
hebben we
investeringen in
zorg nodig, anderzijds
moet er meer gesnoeid
worden

Naar aanleiding van een opiniestuk van Louis Ide (N-VA) waar hij nog mogelijkheden zag om te besparen in de sociale zekerheid,
en dan specifiek bij de ziekenfondsen, heb ik mijn verontwaardiging geuit via een reactie op zijn opiniestuk in de “Vrije Tribune”
van Knack.
Begrijpen wie kan: enerzijds hebben we investeringen in de zorg nodig, anderzijds moet er nog meer gesnoeid worden. En dan
vooral bij de ziekenfondsen, volgens Ide.
Naast de uitbetaling van de kosten voor gezondheidszorgen en de uitkeringen evolueren onze mutualiteiten meer en meer naar
gezondheidscoachen voor hun leden. Door de talrijke gegevens waarover ze beschikken worden ze meer betrokken bij de beleidsvoorbereiding en leveren ze een wezenlijke bijdrage om de gezondheidszorg efficiënter en transparanter te maken.
Een goed gezondheidsbeleid in ons land wordt gevoed en gevoerd door vier actoren, namelijk de overheid, de zorgverstrekker, het
ziekenfonds en de patiënt. Alle betrokken partijen hebben hier een verantwoordelijkheid en die moeten ze ook opnemen.
Laat ons dit goede gezondheidssysteem in overleg en in volle transparantie verder in stand houden.
Als voorzitter van de Liberale Vereniging van Personen met een Handicap vind ik de samenwerking met de
mutualiteiten van groot belang. Tijden veranderen en zowel beleidsmatig als op administratief vlak zijn er
heel wat problemen voor mensen met een beperking. Door de vaak ingewikkelde regelgeving zien de
mensen soms het bos door de bomen niet meer. Zowel de zesde staatshervorming als de overgang naar de persoonsvolgende financiering (PVF) die in 2016 werd ingezet, maken het er
niet eenvoudiger op. LVPH wil haar leden wegwijs maken in dit administratieve doolhof.
Daarom werken wij nauw samen met de dienst maatschappelijk werk van onze
mutualiteiten en hebben wij een samenwerkingsverband gesloten met de
gebruikersorganisatie alin die mensen met een persoonsvolgend budget
met raad en daad kan bijstaan.

Contacteer LVPH

Er moet dus niet gesnoeid maar geïnvesteerd worden,
zowel in de gezondheidszorg als in de werking voor
personen met een handicap.

Livornostraat 25 - 1050 Brussel
02 542 86 25 - lvph@lm.be - www.lvph-lm.be

Geert Messiaen
Voorzitter LVPH

Ook mensen met een beperking

hebben nood aan en recht op intimiteit

De makers van de Eén-soap ‘Thuis’ introduceerden onlangs
via de verhaallijn van personage Luc Bomans een verhaal van
seksuele dienstverlening. Zoals de makers van deze bekende
soap dikwijls doen, halen ze hun verhaal recht uit de realiteit.
Op die manier willen zij o.a. het taboe doorbreken over mensen
met een beperking en seksualiteit.

mens. Uiteraard geldt dit ook voor elk persoon met een beperking en voor iedere oudere.

Luc Bomans kwam door een zuurstoftekort anderhalf jaar
geleden in een rolstoel terecht. De voorbije weken was duidelijk
dat Luc almaar meer moeite heeft om zijn nood aan affectie
onvervuld te zien. Bob en Rosa helpen Luc om zijn probleem op
een respectvolle manier aan te pakken: er komt voor het eerst
een seksuele dienstverlener langs bij Luc.

Aditi vzw heeft tot doel het maatschappelijk debat te sturen
zodat het bewustzijn groeit dat ook mensen met een handicap
evenals ouderen seksuele gevoelens, verlangens en noden
hebben. Omdat intimiteit en seksualiteit tot de zeer
persoonlijke levenssfeer van de mens behoren, moet de
werking van Aditi laagdrempelig zijn. Het uitgangspunt is steeds
opnieuw de eigen beleving van de persoon met de beperking.
Dan wordt samen, via het face-to-facegesprek, gezocht naar
mogelijkheden. Aditi biedt een antwoord op maat waar
mogelijk.

“Het basisrecht op seksualiteit voor personen met een beperking begint met het recht op seksuele ondersteuning en zorg”,
vertelt Steven De Weirdt van Aditi vzw, een organisatie waar
mensen met een beperking en het netwerk terecht kunnen met
alle vragen over seksualiteit en handicap. “‘Thuis’ helpt ons
met onze missie om dit verder bespreekbaar te maken.”
Seksualiteit maakt integraal deel uit van het leven van ieder

Veel mensen vragen zich af wat dit nu allemaal kost?
Individueel consult: 57 euro per uur.
Indien de cliënt verbonden is aan een VAPH-voorziening, kan in
onderlinge afspraak het consult rechtstreeks aan de voorziening
worden gefactureerd of aan de individuele cliënt zelf. Vooraleer
er sprake kan zijn van een eerste seksuele dienstverlening, is
een individueel consult steeds noodzakelijk!

Voor meer info: www.aditivzw.be
Contact: E-mail: info@aditivzw.be - 0488 870 677 (maandag tot vrijdag van 09u00 tot 17u00)

Nieuwsflits
Vormingen ‘Persoonsvolgende financiering’ voor personen met een handicap
Op 1 januari 2017 ging de persoonsvolgende financiering (PVF) van
start voor personen met een handicap. De PVF gaat uit van een vraaggestuurde ondersteuning. Dat wil
zeggen dat je als persoon met een
handicap een budget ter beschikking kunt krijgen op maat van je vraag naar hulp en ondersteuning.
Daarmee kun je zelf bepalen hoe je het best geholpen wilt worden.
Dat klinkt allemaal heel mooi, maar hoe werkt dat systeem nu
juist? Bij welke instantie(s) kun je terecht om dit budget te bekomen en hoe verloopt de procedure? Met welke moeilijkheden kun
je tijdens je aanvraag te maken krijgen en welke organisatie(s) of
vereniging(en) kunnen je hierbij helpen? Je krijgt een antwoord op
al deze vragen tijdens de interactieve vormingen over de persoonsvolgende financiering, die je gratis worden aangeboden door de
Liberale Vereniging van Personen met een Handicap (LVPH), LM, de
vzw Liever Thuis LM en het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap (VAPH) en onze samenwerkingspartner alin.

Wegwijzer VAPH-ondersteuning:
beschikbare ondersteuning voor
personen met een handicap
Onlangs lanceerde het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH) de ‘Wegwijzer
VAPH-ondersteuning’. Deze wegwijzer is een digitale
databank die een overzicht geeft van de beschikbare
ondersteuning voor begeleiding en opvang. Vanaf nu
kunnen personen met een handicap, en hun netwerk,
op een vlotte manier op zoek gaan naar ondersteuning.
Ben je op zoek naar een zinvolle dagbesteding, woonondersteuning, individuele begeleiding …in de buurt?
Via de Wegwijzer VAPH-ondersteuning vind je die op
een gebruiksvriendelijke manier.
De Wegwijzer toont een overzicht per regio, doelgroep en
per ondersteuningsvorm (begeleiding, opvang, verblijf).
Bij de resultaten kun je terugvinden of het aanbod onmiddellijk beschikbaar is of niet. Voor meer informatie over het
aanbod kun je contact opnemen met de zorgaanbieder.
Neem zeker een kijkje op de wegwijzer, via www.vaph.
be/wegwijzer.
Meer informatie?
Voor meer info over het aanbod kun u contact opnemen
met de zorgaanbieder. Voor informatie over de wegwijzer
kun u de PVF-infolijn contacteren: 02 225 85 97.

Praktisch:
• dinsdag 13 juni 2017 van 13u30 tot 16u00: kantoor LM Brabant,
Koninginneplein 51-52, 1030 Brussel
• vrijdag 16 juni 2017 van 9u30 tot 12u00: kantoor
LM Antwerpen, zaal ‘De Meirminne’, Lange Nieuwstraat 109,
2000 Antwerpen
• maandag 26 juni 2017 van 14u00 tot 16u30: kantoor LM Limburg,
zaal ‘De Markies’, Geraetsstraat 20, 3500 Hasselt
• dinsdag 27 juni 2017 van 13u30 tot 16u00: kantoor
LM West-Vlaanderen, Revillpark 1, 8000 Brugge
• woensdag 28 juni 2017 van 13u30 tot 16u00: Liberaal Archief,
Kramersplein 23, 9000 Gent
• donderdag 29 juni 2017 van 13u30 tot 16u00: Cafetaria
residentie Vivasse, Prieelstraat 21, 1730 Asse
Interesse?
Ga naar onze website: www.lvph-lm.be of schrijf je in via LVPH
vzw: 02 542 86 25 of lvph@lm.be. Vermeld zeker het aantal personen en de vorming waar je aan wilt deelnemen.

Fuif voor personen
met een mentale
beperking
Ongetwijfeld ken je de Lokerse
feesten wel. Een 10-daags festival
in Lokeren tijdens de eerste week
van augustus waar muziekliefhebbers uit heel Vlaanderen graag
langskomen. Vorig jaar nog vonden meer dan 120.000 bezoekers
de weg naar de Grote Kaai.
Maar de organisatie heeft tijdens
deze 10-daagse niet alleen oog
voor de muziekliefhebber. De Lokerse Feesten willen van het festival een feest maken voor iedereen
en organiseren reeds voor de
23ste maal een fuif voor personen
met een mentale beperking. Onder de noemer “de leukste middag van de Lokerse Feesten” zorgt
de organisatie voor een namiddag
vol muziek, leuke animatie, gratis
ijsjes en pannenkoeken en vooral
veel blije gezichten.
Gedreven door een team enthousiaste medewerkers komen er
jaarlijks steeds meer bezoekers

naar deze namiddag. Tijd dus
om ook met de organisatie een
tandje bij te steken, een groter
fuifpodium te realiseren, en via
een animatieteam op het terrein
de sfeer erin te houden.
Jullie worden met z’n allen
verwacht op dinsdag 8 augustus,
vanaf 13u30 tot 16u30, voor een
gratis namiddag vol spektakel en
plezier en met vooral veel muziek.
Meer informatie over de
bereikbaarheid vind je op
www.lokersefeesten.be.

Toegankelijke vakantieverblijven aan zee
Wil je er even tussenuit? Dan kun je aan de Belgische kust terecht in een van onze
vakantieverblijven, de Liberty en de Cosmopolite. Beide centra liggen in het centrum van
Blankenberge, op wandelafstand van het strand.
Zowel de Liberty als de Cosmopolite kregen het A-label toegekend van Toegankelijk Vlaanderen.
Dit betekent dat ze toegankelijk zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit.

Liberty
Blankenberge

Langestraat 55
8370 Blankenberge
Tel: 050/41.42.24
Fax: 050/43.29.99
vakcentliberty@scarlet.be
www.liberty-blankenberge.be
Liberty staat voor gastvrijheid, comfort en een gemoedelijke
sfeer. Dit vakantiecentrum ligt in de pas vernieuwde winkelstraten in het centrum van de Blankenberge op amper 100 meter
van het strand. De zeedijk, jachthavens, de pier, het casino en
het marktplein liggen in de onmiddellijke nabijheid. Ook het
treinstation en de tram- en bushalte zijn heel dichtbij. Je mag
hier kwaliteitsvolle vakanties voor een zachte prijs verwachten.
In de Liberty vinden ook regelmatig muzikale shows plaats.
Informatie over de toegankelijkheid
Je komt de Liberty binnen via een draaideur of een alternatieve
inkomdeur en via een afgeschuind drempeltje. De belangrijkste
ruimtes van de Liberty liggen op de benedenverdieping of zijn
bereikbaar met twee ruime liften. De doorgangen zijn voldoende
breed.
De Liberty heeft een restaurant, dat je kunt bereiken via een
dubbele deur van 80 cm per deurdeel.
Er is voldoende circulatieruimte en er zijn onderrijdbare tafels
aanwezig. In het gemeenschappelijk toilet op het gelijkvloers zijn
beugels en extra opstelruimte voorzien.
De Liberty heeft 6 toegankelijke kamers voor personen met een
handicap en voorziet ook een toegankelijke badkamer met een
inrijdbare douche met zitje en beugels. Ook voor het toilet is
er extra ruimte voorzien en de wastafel is onderrijdbaar. Er zijn
enkele rolstoelen en rollators die je gratis kunt ontlenen.
Verpleging, kinesist of dokter op aanvraag via de receptie.

Cosmopolite
Blankenberge

Notebaertstraat 2
8370 Blankenberge
Tel: 050/42.99.54
Fax: 050/42.58.62
cosmopolite@skynet.be
www.cosmopolite-blankenberge.be
De Cosmopolite ligt op de hoek van de Grote Markt van
Blankenberge, op 5 minuten van de jachthavens, het strand en
de Zeedijk. Ook de winkel-wandelstraten bevinden zich in de
onmiddellijke omgeving. Het station is op 500 meter afstand en
de tramhalte is op ongeveer 300 meter.
Het vakantiecentrum biedt je een rustgevend verblijf aan in
het hartje van deze aangename badstad, waar altijd wel iets te
beleven valt.
Informatie over de toegankelijkheid
Als je de Cosmopolite binnenkomt, kun je terecht aan een
onderrijdbare balie. De belangrijkste ruimtes liggen op de
benedenverdieping of zijn bereikbaar met de lift. De
doorgangen zijn voldoende breed.
De Cosmopolite heeft een restaurant waarin onderrijdbare tafels
zijn voorzien. In het gemeenschap-pelijk toilet is voldoende
opstelruimte en zijn er beugels voorzien.
De Cosmopolite heeft 1 toegankelijke kamer voor personen met
een handicap mét aangepaste badkamer. Deze kamer heeft
2 eenpersoonsbedden, waarvan 1 toegankelijk hoog-laag bed.
De badkamer heeft een inrijdbare douche met een zitje en
beugels. De kraan hangt op dezelfde wand als het zitje. Er is
ook een losse douchestoel zonder leuningen beschikbaar die je
kunt opstellen hoe je het wilt. Het toilet heeft voldoende opstelruimte en is voorzien van beugels. De wastafel is onderrijdbaar.
Er zijn ook rolstoelen, een papegaai (bedheffer), een toiletstoel,
verpleging, kinesist of dokter beschikbaar op aanvraag.

