7C WEGWIJS IN DE COMMUNICATIE OVER
PERSOONLIJKE BUDGETTEN
HIER VIND JE ANTWOORDEN OP DE VOLGENDE VRAGEN:
1. Beschikbare informatie over persoonlijke budgetten
2. Begrippen en afkortingen
3. Uitleg over de VAPH-website

1. BESCHIKBARE INFORMATIE OVER PERSOONLIJKE BUDGETTEN
1.1 OP DE HOOGTE BLIJVEN
●

Digitale VAPH-nieuwsbrief
https://www.vaph.be/actueel/nieuws. Als je je abonneert op de maandelijkse VAPHnieuwsbrief, ontvang je automatisch de mededelingen voor budgethouders van het VAPH.

●

Mededelingen aan budgethouders:
https://www.vaph.be/documenten?f[]=field_doccat_ret:288

●

Algemene brochure
○ https://www.vaph.be/documenten/starten-met-het-persoonsvolgend-budget

●

Filmpje infosessie rond besteding
○ https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pvb/besteden/infosessies

●

Het budget in VGT (Vlaamse Gebarentaal)
○ https://www.vaph.be/nieuws/info-over-het-persoonsvolgend-budget-vlaamsegebarentaal

1.2 PERSOONSVOLGEND BUDGET
○

Persoonsvolgend budget algemeen:
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pvb/algemeen

○

Wat kunt u doen met een persoonsvolgend budget?
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pvb/ondersteuning

○

Komt u in aanmerking voor een persoonsvolgend budget?
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pvb/aanvragen

○

Hoe een persoonsvolgend budget aanvragen?
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pvb/hoe-aanvragen
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○

Hoe wordt uw aanvraag beoordeeld en beslist?
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pvb/aanvragen/beoordeling

○

Een herziening aanvragen omdat uw situatie veranderd is:
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pvb/aanvragen/herziening

○

Procedure noodsituatie:
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pvb/noodsituatie

○

Spoedprocedure (bij specifieke snel degeneratieve aandoeningen):
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pvb/aanvragen/spoedprocedure

○

Maatschappelijke noodzaak:
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pvb/aanvragen/mano

○

NAH-procedure (voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of
tetraplegie):
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pvb/aanvragen/nah-procedure

○

Hoe uw persoonsvolgend budget besteden?
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pvb/besteden
▪

kiezen voor voucher, cash, combinatie, vrij besteedbaar deel:
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pvb/besteden/stap-vier

○

Wie kan u helpen?
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pvb/besteden/wie-kan-u-helpen

○

Kortverblijf of respijtzorg:
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pvb/besteden/kortverblijf

○

Hoeveel bedraagt het persoonsvolgend budget?
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pvb/bedragen

1.3 PERSOONLIJKE-ASSISTENTIEBUDGET
○

Persoonlijke-assistentiebudget algemeen:
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pab/algemeen

○

Assistentie thuis en op school:
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pab/assistentie
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○

Een persoonlijke-assistentiebudget aanvragen:
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pab/aanvragen

○

Hebt u dringend een persoonlijke-assistentiebudget nodig?
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pab/aanvragen/spoedprocedure

○

Hoe uw persoonlijke-assistentiebudget besteden?
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pab/besteden

○

Ondertekening van documenten:
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pab/besteden/ondertekeningdocumenten

○

VIA 4-middelen:
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pab/besteden/4-middelen

○

VIA 5-maatregelen:
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pab/besteden/5-maatregelen

○

Hoeveel bedraagt het persoonlijke-assistentiebudget?
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pab/bedragen

1.4 CONTACTINFORMATIE
•

Contactinfo VAPH - team budgetbesteding:
○

U kunt bellen naar 02 249 30 00.
Onze kantoren zijn geopend van 8.30 tot 12 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op
vrijdag en tijdens de maanden juli en augustus sluiten onze kantoren om 16 uur.

○

U kunt mailen naar budgetbesteding@vaph.be.

○

U kunt een vraag stellen via het contactformuier

○

Adres:
Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 BRUSSEL

●

Zitdagen VAPH:
○ https://www.vaph.be/zitdagen-vaph
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●

Bijstandsorganisaties: https://www.vaph.be/organisaties/bijstandsorganisaties/algemeen en
https://www.vaph.be/organisaties/bijstandsorganisaties/bijstand

●

Diensten ondersteuningsplan: https://www.vaph.be/organisaties/dop/algemeen en
https://www.vaph.be/organisaties/dop/vraagverheldering

●

Beschikbare zorg vinden in uw buurt
www.zorgwijs.be

2. BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN
Wie op zoek is naar informatie over zorg en ondersteuning, komt op de VAPH-website heel wat
begrippen en afkortingen tegen die typisch zijn voor de sector. Die begrippen en afkortingen vindt u
sinds kort allemaal samen opgelijst op één webpagina, met een duidelijke uitleg bij.
Lees meer in het artikel: https://www.vaph.be/nieuws/begrippen-en-afkortingen-uitgelegd

3. UITLEG BIJ DE VAPH-WEBSITE
Hoe kunt u vlot gebruik maken van de VAPH-website? De informatie over de dienstverlening van het
VAPH is als volgt gegroepeerd op de website:
1. hulpmiddelen: informatie over hulpmiddelen en aanpassingen
2. persoonlijke budgetten: informatie over het persoonsvolgend budget (PVB) en het
persoonlijke-assistentiebudget (PAB)
3. organisaties: informatie over organisaties die door het VAPH erkend, vergund, gemachtigd,
gesubsidieerd of geregistreerd zijn
4. over het VAPH: informatie over de werking en historiek van het VAPH, nieuws van het VAPH,
begrippen en afkortingen, evenementen ...
○ een overzicht van de verschillende ondersteuningsvormen die het VAPH aanbiedt:
https://www.vaph.be/zorg-ondersteuning/minderjarigen en
https://www.vaph.be/zorg-ondersteuning/meerderjarigen
○ Via Contacteer ons vindt u de contactinformatie en kunt u een vraag stellen. U vindt
er ook een overzicht van veel gestelde vragen.
○ De site biedt een vlotte toegang tot het e-loket mijnvaph.be en tot de Wegwijzer
VAPH-ondersteuning, voor wie op zoek is naar beschikbare ondersteuning in zijn
buurt.
○ Via de documentendatabank kunt u gericht naar documenten zoeken: formulieren,
brochures, regelgeving, wetenschappelijk onderzoek ...
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