Liberale Vereniging van
Personen met een Handicap vzw
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Studiedag
LVPH

Voorwoord

Studiedag PVF is zeker geen eindpunt!
Onze studiedag over de persoonsvolgende financiering (PVF) was een succes! In de eerste plaats was het de bedoeling om professionals in de sector in te lichten hoe zij de PVF in de praktijk moeten brengen. De talrijke aanwezigheid van de professionals stemt mij dan ook heel tevreden. Deze studiedag is zeker geen eindpunt
voor LVPH: de vereniging neemt de conclusies en de opmerkingen van de studiedag mee in onze
werking en waar nodig naar de overlegorganen waarin de vereniging vertegenwoordigd is.
Als organisatie van personen met een handicap is het onze taak om onze leden
goed te informeren in een verstaanbare taal.

Contacteer LVPH

We hopen eveneens dat het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap (VAPH) en de Vlaamse Regering blijvend
aandacht zullen hebben voor de noden op het terrein.
Personen met een handicap vragen immers niet het
maximale, maar wel wat echt nodig is!

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

Geert Messiaen
Voorzitter LVPH

Interview
LVPH: Opleiding van honden lijkt me wel
een boeiende en mooie taak. Ik denk
daarbij onmiddellijk aan blindengeleidehonden. Maar honden voor mensen met
epilepsie vraagt toch wat uitleg.
Mark: Honden opleiden is een passie. Wij
maken daarvoor gebruik van de eeuwenoude band die mens en hond verenigt. En
inderdaad: de meeste mensen kennen de
blindengeleidehonden omdat dit soort
assistentiehonden al meer dan 100 jaar bestaan. De hulphonden zijn er in België pas
bijgekomen in 1994. Dat zijn honden voor
mensen met een motorische beperking,
vaak rolstoelgebruikers. Er bestaan ook
“meldhonden” voor mensen die lijden aan
epilepsie. Een meldhond wordt opgeleid
om één of meerdere belangrijke zaken te
doen, meestal onmiddellijk na een epileptische aanval: bv. een alarmknop induwen,
de persoon wakker maken, de telefoon of
medicatie aanreiken. Hij kan ook helpen
gevaarlijke situaties te vermijden door bv.
extra concentratie te eisen bij het oversteken of afstand te houden van stoepranden.
Sommige meldhonden worden “alert dog”,
wat betekent dat zij een aanval voelen
aankomen en hun baasje op een of andere
manier verwittigen.
LVPH: Het is toch bijzonder wat een assistentiehond allemaal kan. Ik kan me
voorstellen dat een hond ook een vriend
en zelfs een partner kan zijn voor sommige
mensen.
Mark: Wat zijn taak ook wordt, elke assistentiehond stimuleert de zelfstandigheid
en zelfredzaamheid van zijn baasje. Een
assistentiehond is een steun en een toeverlaat. Bovendien opent hij de deur naar een
hogere levenskwaliteit. De assistentiehond
vergroot niet alleen de bewegingsvrijheid maar zijn aanwezigheid bevordert
ook de sociale contacten en zo wordt de
maatschappelijke (re)-integratie een stuk
makkelijker.
LVPH: Absoluut! Maar hoe begin je aan zo
een opleiding? Ik veronderstel dat daar
veel oefening en geduld aan te pas komt.
Ook de nodige ruimte om met die honden
bezig te zijn lijkt mij noodzakelijk.
Mark: VZW HACHIKO is niet alleen een
vereniging, maar ook een centrum. Wij zijn
opgericht in 1994. Ons opleidingscentrum
bevindt zich in Merelbeke, een randgemeente van Gent, want oefenen in het
drukke stadsleven is noodzakelijk. Onze

Mark Van Gelder
Mark Van Gelder is afgevaardigd bestuurder bij Hachiko vzw, een door de overheid
erkende organisatie die assistentiehonden
opleidt voor mensen met een motorische
handicap of epilepsie.
honden moeten wennen aan het verkeer en
allerlei situaties die zich in steden kunnen
voordoen. Maar ook genieten van de rust en
ravotten op het platteland is belangrijk voor
het evenwicht van een assistentiehond.
Naast oefeningen moeten onze honden
ook verzorgd worden, daarom is er een
aparte ‘ziekenboeg’ waar medische zorg en
toilettage gebeuren. Onze honden zitten
de eerste +/- 18 maanden van hun leven
in gastgezinnen die om de 14 dagen naar
het centrum komen om les te krijgen of
sessies te volgen. Hier worden dan nieuwe
commando’s uitgelegd, adviezen gegeven
en problemen opgelost. Als het nodig is
voor de hond of het gastgezin spreken de
trainers ook nog eens af tussen de sessies.
Elke gemotiveerde dierenliefhebber kan
gastgezin worden en gedurende ongeveer
anderhalf jaar een assistentiehond-in-wording helpen opvoeden.
LVPH: Iedereen kan gastgezin worden? Je
hoeft dus geen handicap te hebben?
Mark: Neen. Iedereen kan gastgezin worden, maar het is echter niet de bedoeling
dat de assistentiehond in opleiding langdurig en vaak alleen zit. Ieder gastgezin weet
vooraf dat het zijn hond uiteindelijk terug
moet afstaan. Hoewel dit niet evident lijkt,
is de motivatie zeer groot zodra je beseft
in welke mate een assistentiehond de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en sociale
integratie kan bevorderen. Via onze site kun
je je kandidaat stellen als gastgezin.
LVPH: Respect voor al deze gastgezinnen.
Er komt heel veel kijken bij de opleiding van
een assistentiehond. Is het dan niet duur
om een assistentiehond aan te schaffen?
Mark: : Inderdaad, daar knelt het schoentje. Zo’n assistentiehond kost al gauw
25.000 euro. Dat is veel geld. Voor blindengeleidehonden is er een tussenkomst
voorzien. Maar voor alle andere honden,
zoals meldhonden, niet. Het Vlaams
Parlement werkt aan een resolutie om alle
assistentiehonden op de refertelijst van het
Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH) te zetten zodat er een tussenkomst voorzien kan worden. Afwachten
dus.

LVPH: Mag je met een assistentiehond
overal binnen? Ik denk aan plaatsen waar
honden niet toegelaten zijn: voedingswinkels, restaurants, enz.
Mark: Dat is inderdaad een veelvoorkomende
opmerking: “sorry, geen honden toegelaten”.
Maar een assistentiehond niet toelaten is
wettelijk verboden. Het Koninklijk Besluit van
22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne stelt dat het verboden is dieren
toe te laten in lokalen waarin voedingswaren
worden verkocht. Heel uitdrukkelijk maakt de
wetgever een uitzondering voor assistentiehonden én assistentiehonden in opleiding.
Dus als je met een assistentiehond naar de
bakker of de slager gaat, of op restaurant,
mogen ze je niet weigeren. Voorwaarde is wel
dat de hond zijn cape of harnas draagt en dat
zijn baasje in het bezit is van zijn toegankelijkheidspasje. Beide worden steeds voorzien
voor Hachiko-honden. Niet iedereen kent de
wetten of leest het Belgisch Staatsblad en dat
zorgt soms wel voor discussies. Maar ook hier
geven wij het baasje met zijn assistentiehond
de nodige (juridische) ondersteuning.
LVPH: Mark, hartelijk dank voor dit boeiende
interview en veel succes met dit prachtige
initiatief.

Wil je meer weten over de opleiding
van assistentiehonden of wil je
gastgezin worden?
Surft naar de website: www.hachiko.org

Hachiko vzw

Hundelgemsesteenweg 722
9820 Merelbeke
Tel.: 09/230.66.81

Nieuwsflits
Gezondheidszorg,
een snelweg met kruispunten
De sociale zekerheid wacht grote uitdagingen. We zitten volop in de al lang aangekondigde vergrijzingsgolf want de naoorlogse babyboomers hebben inmiddels gezorgd
voor een opa- en oma-boom. Het is natuurlijk mooi dat we allemaal langer kunnen
leven, maar we mogen niet blind zijn voor de uitdagingen die dat met zich meebrengt.
Zo worden we de jongste decennia geconfronteerd met een toename van chronische
aandoeningen en mensen die vooral in hun laatste levensfase kampen met verscheidene chronische problemen.
En dan zijn er natuurlijk nog andere elementen die meespelen. Er is een duidelijke afname van de solidariteit in de samenleving. Er bestaan nieuwe technologische ontwikkelingen die de grenzen van de medische zorg almaar verleggen. En er is een sociale
gezondheidskloof. Ook aan onze levensstijl schort er allerlei. Met de vergrijzing en de
aanslepende economische crisis draait de sociale zekerheid op kruissnelheid. Ze lijkt
wel een snelweg maar dan wel een met vele kruispunten waar we moeten halt houden.
Auteur Geert Messiaen, voorzitter LVPH
Website: www.geert-messiaen.be

Over onze enquête “Baas over je eigen lijf”
Uit onze enquête waar een 900-tal mensen aan hebben deelgenomen, kunnen we
het volgende concluderen:
1. Slechts 4 % van de Vlamingen kent de persoonsvolgende financiering. Maar na
wat uitleg over dit nieuwe financieringssysteem voor personen met een handicap blijkt dat 86 % dit een goede zaak vindt. Vlaanderen koestert de ambitie
om dit systeem op relatief korte termijn uit te breiden naar de ouderenzorg. Er
is dus nog heel wat werk aan de winkel om dit nieuwe en toch wel belangrijke
financieringssysteem bekend te maken en er duidelijk over te communiceren.
LVPH heeft alvast haar steentje bijgedragen door op 3 oktober een studiedag
rond dit thema te organiseren.
2. Wanneer de Vlaming hulpbehoevend is, wil hij in intieme kring verzorgd worden. Dat betekent het liefst door de partner thuis. Bij een zwaar hulpbehoevende partner kiest 60 % wel voor extra hulp van een dienst of voorziening. Nog
meer uitgesproken is de keuze in het geval de partner zware zorg nodig heeft.
De overgrote meerderheid (83 %) is bereid om hem of haar thuis te verzorgen.
Opvallend is dat zeer weinig mensen ervoor kiezen om verzorgd te worden door
buren, kinderen of familieleden: de Vlaming wil niemand tot last zijn.
3. De Vlaamse zorgverzekering vierde op 1 oktober haar 15de verjaardag, maar is
nog altijd onvoldoende gekend bij de Vlaming. Uit onze enquête blijkt dat 42 %
van de bevraagden niet weet waarvoor de vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering dient. 18 % onder hen kent ze helemaal niet. Vooral de potentiële doelgroep
(70-plussers) zijn het meest onwetend. Er is dus nog heel wat werk voor de boeg
om de Vlaamse zorgverzekering bekend te maken bij het grote publiek.
Wie de enquête invulde, kon ook deelnemen aan een wedstrijd. De winnaars:
1ste prijs: weekendje aan zee in volpension: dhr. Clothaire Ovaere
2de prijs: boekenbon t.w.v. 20 euro: mevr. Diane Corens en mevr. Anne-Marie Peellaert

Uitgeverij Garant Antwerpen – Apeldoorn
Twitter: @geert_messiaen

Nieuwe onlinedienst
My Handicap
vervangt papieren
aanvraagprocedure
Sinds 1 juli staat de gloednieuwe website
www.handicap.belgium.be online. Je vindt er
alle informatie over de erkenning van je
handicap, je rechten en je dossier.
Tegelijk startte de Directie-generaal Personen
met een handicap met de nieuwe online aanvraagprocedure. Daarmee worden de aanvragen
sneller en efficiënter behandeld, met meer
aandacht voor de mens achter het dossier. De
aanvragen die voor 1 juli zijn gestart, worden behandeld volgens de oude procedure. De nieuwe
applicatie voor de online aanvragen is eveneens
beschikbaar via: www.myhandicap.belgium.be.

Ann Van den Abeele
(VAPH)

Caroline Callens
(vzw alin)

Sara Demuzere
(VAPH)

Geert Messiaen
“Als organisatie van
en voor personen
met een handicap
en hun vertegenwoordigers streeft
LVPH de emancipatie
en zelfbewustmaking
van haar leden na.”
Maggie De Block (Minister
van Volksgezondheid)

Maggie De Block
“Hoe waardevol de inzet

Geert Messiaen
(voorzitter LVPH)

van de mantelzorgers ook is,
ze kunnen nooit de plaats innemen
van professionals.”

Ann Van den Abeele
“De persoonsvolgende financiering vertrekt
vanuit de zorgvraag van de persoon met een
handicap en niet meer vanuit het beschikbare
aanbod.”

Sara Demuzere
“De gebruiker van een persoonsvolgend budget zal een grote vrijheid krijgen in de besteding van zijn budget, maar moet dat wel verantwoorden.”
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Caroline Callens
“alin en LVPH bundelen de krachten om
personen met een handicap bij te
staan bij het beheren en besteden
van hun persoonsvolgend budget.”
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Op maandag 3 oktober organiseerde de Liberale Vereniging
van Personen met een Handicap (LVPH) een studiedag over de
Persoonsvolgende financiering. Dat is het nieuwe financieringssysteem voor personen met een handicap van de Vlaamse Overheid.

Ann Van den Abeele en Sara Demuzere van het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap (VAPH) maakten de deelnemers wegwijs in de nieuwe wetgeving, de
procedures en de timing. Caroline Callens van bijstandsorganisatie ‘alin’ lichtte het samenwerkingsakkoord tussen alin en LVPH toe en legde uit hoe alin budgethouders kan begeleiden bij
de besteding van hun budget. Nadien was er een panelgesprek en kregen de deelnemers de kans om
vragen te stellen aan de experten.

Ook Minister van Volksgezondheid Maggie De Block bezocht de studiedag en sprak haar steun en waardering uit
voor dit geslaagde initiatief van LVPH.

