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Zorggarantie tegen 2020 vergt ingrijpende zorgvernieuwing 

 

Drie onontkoombare vragen over zorg aan  

personen met een handicap 
 

 

De jongste 50 jaar is er in België en in Vlaanderen een kwalitatief hoogstaand netwerk van professionele zorg en 

ondersteuning opgebouwd in welzijn en gezondheid. Als we ziek zijn, gaan we naar een huisarts die we zelf 

kiezen. Hebben we in het weekend hevige buikpijn met koorts,  dan rijden we naar de spoeddienst van het 

dichtstbijzijnde ziekenhuis of we bellen een ziekenwagen. We weten zeker dat we geholpen zullen worden. 

 

In de sector voor personen met een handicap is die zekerheid er niet, ook al is het aanbod er de voorbije  20 jaar 

gestaag verbeterd en toegenomen. Deze Vlaamse Regering investeert ten minste 145 miljoen euro extra. En toch 

wachten alsmaar meer mensen op zorg en ondersteuning. Voor ieder zinnig mens blijft het onaanvaardbaar dat 

niet alle ouders van kinderen met een handicap kunnen uitgaan van aangepaste en tijdige hulp. 

 

Doordat ik het vernieuwingsproces van de sector begeleid, krijg ik de vraag geregeld: “Zal mijn dochter of zoon 

opvang krijgen als ik er niet meer ben ?”, En eigenlijk is er maar één antwoord dat pas geeft in een toch rijke 

samenleving als de onze:”Zeker, mevrouw of meneer.” 

 

Vandaag is die zekerheid er niet. Ze moet er wel komen. En dat is een ambitieus plan.  

 

Waarom neemt het aantal personen met een handicap in Vlaanderen toe? Omdat het geboortecijfer toeneemt, 

omdat de levensverwachting stijgt en omdat en de medische wetenschap er op vooruit gaat en als gevolg daarvan 

meer personen met een aangeboren en verworven handicap overleven. Tegelijk krimpen de sociale netwerken en 

zeker die van mensen met een handicap, waardoor de vraag naar professionele ondersteuning  stijgt. 

 

Een ander belangrijk element in dit verhaal, is de Conventie van de Verenigde Naties over de rechten van 

personen met een handicap. Die conventie legt het burgerschapsmodel op. Ze zegt dat personen met een 

handicap volwaardige burgers zijn en dezelfde kansen moeten krijgen als iedereen.  

 

Dat ons land deze conventie heeft aanvaard, betekent dat we de louter beschermende benadering verlaten van 

wie een handicap heeft . Leidraad zijn  nu levenskwaliteit en persoonlijke autonomie, we gaan naar de 

mogelijkheden kijken in plaats van naar de beperkingen. We moeten onze samenleving dus zo  organiseren dat 

mensen met een handicap als volwaardige burger kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven op alle 

levensdomeinen. Dit heet een INCLUSIEVE samenleving. In Vlaanderen moeten we nog een hele weg gaan eer 

we zo ver zijn. Wij, dat zijn de beleidsdomeinen welzijn, volksgezondheid en gezin, maar ook wonen, onderwijs, 

werk en sociale economie, mobiliteit, cultuur en toerisme. Ook wij allemaal als leden van deze samenleving. Als 

de zorg verschuift van het model van grote zorginstituten buiten of naast de samenleving naar zorg ín de 

samenleving, wat is dan ons toekomstig huisvestingsbeleid voor deze mensen? Hoe zorgen wij voor hun 

mobiliteit?  

 

Vlaamse Minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, geeft in zijn Witboek, “Perspectief 2020: nieuw 

ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap” een langetermijnvisie op de zorgvernieuwing. 

Vandeurzen wil zorggarantie voor alle mensen met een handicap en hun familie die een grote 

ondersteuningsnood hebben en wil een vraaggestuurde zorg die de persoon met een handicap de regie over zijn 

leven geeft. 

 

Op dit moment is de zorg in Vlaanderen overwegend georganiseerd volgens het aanbod.  Dat aanbod past zich 

om allerlei redenen te weinig aan aan de vraag. Personen met een handicap zijn nog te afhankelijk van de 

zorgverstrekkers. Vergelijk het met een winkelketen die alleen maar zou aanbieden waar ze zich het best op kan 

organiseren, zonder rekening te houden met wat de klanten eigenlijk willen kopen. 

Verenigingen van personen met een handicap vechten al jaren om meer invloed te krijgen op de ondersteuning 

en de zorg die er toch is voor hén. De belangenverenigingen zijn steeds beter georganiseerd en we horen ze in de 

media en in het Vlaams Parlement.  

 



   

 

Daarom kiest de huidige minister resoluut voor een systeem van ‘persoonsvolgende’ financiering.  

 

Over het principe dat de financiering de persoon moet volgen als hij of zij naar een andere zorgverstrekker gaat, 

is er in Vlaanderen stilaan een consensus. Maar hoe dat moet gebeuren, daar  woedt een hevig debat over. 

Sommigen denken dat de  zorgvernieuwing er maar zal komen via een veralgemeende invoering van het 

toekennen van een cash budget De persoon met een handicap kan dan zelf zijn zorg organiseren of zorg inkopen 

bij erkende voorzieningen. 

 

Tegenstanders wijzen op de enorme administratieve overlast (de kosten moeten bewezen worden), op de risico’s 

van oneigenlijk gebruik en op de onbetaalbaarheid van dit systeem. 

In De Volkskrant van 1 juni las ik dat er in Nederland 130.000 mensen hun persoonsgebonden budget dreigen te 

verliezen, wegens niet langer betaalbaar, volgens de regering Rutten. Nederland heeft een aantal jaren geleden 

resoluut gekozen voor een ander financieringssysteem en komt nu terug op zijn stappen. 

 

Het aloude:” Bezint, eer ge begint”, is daarom in Vlaanderen sterk aan te bevelen. 

 

Omdat de zorgvernieuwing geen louter technische kwestie is, maar gaat over wat wij een aanvaardbare kwaliteit 

van leven vinden voor onszelf en voor onze medeburgers met een handicap, moeten we in Vlaanderen hierover 

een maatschappelijk debat voeren. We doorbreken best het gepolariseerde discours van de afgelopen periode 

tussen voor- en tegenstanders van directe financiering van de persoon met een handicap. 

We hebben uitspraken nodig over de individuele verantwoordelijkheid en die van de samenleving, over de totale 

financiële positie van de persoon met een handicap, over wat wij gebruikelijke zorg noemen die onbetaald 

gebeurt door ouders, broers en zussen…enz. 

 

Op volgende concrete vragen moeten we met zijn allen een duidelijk antwoord formuleren: 

 

1. Hoe hoog moet een minimaal inkomen zijn van een volwassen persoon met een handicap om een 

minimum van kwaliteit van leven te garanderen? Hoe omschrijven we deze kwaliteit? 

2. Wat kunnen wij redelijkerwijze verwachten van ouders aan (financiële) bijdrage voor de zorg van hun 

kind met een handicap? Wat is een billijke financiële bijdrage voor de volwassen persoon met een 

handicap? Maken wij deze bijdrage inkomensgerelateerd? Stellen we een plafond in voor de financiële 

bijdrage? 

3. Leggen we een maximale financiële tussenkomst vast van de overheid per persoon met een handicap? 

Zo ja, hoe hoog is deze van alle overheden samen (federaal, Vlaams en gemeentelijk niveau)? 

 

Als we over deze gevoelige thema’s gedragen standpunten hebben – en die moet een tweedaags congres volgend 

jaar midden mei opleveren -, kunnen we snel vooruitgang boeken met de zorgvernieuwing in de praktijk. 

 

Ik nodig alle personen met een handicap en hun families, de welzijns-en gezondheidsvoorzieningen en al hun 

medewerkers uit om deel te nemen aan dit maatschappelijk debat en om het ingrijpende veranderingstraject te 

steunen. We zullen ook de academische wereld en de sociale partners daarbij betrekken. Onze tocht vertrekt van 

verontwaardiging over zo velen die wachten op ondersteuning en is gebaseerd is op basiswaarden als 

gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit. We moeten het bestaande sociale kapitaal anders inzetten 

zodat meer mensen thuis kunnen ondersteund worden en we meer mensen kunnen bereiken met dezelfde 

middelen. De voortrekkers zetten dit vandaag al om in de praktijk…nu de anderen nog verleiden om te groeien 

naar een echte menswaardige samenleving waar er een plek is voor iedereen. 
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