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Introductie:

Nogal wat communicatie problemen zijn te wijten aan het niet correct hanteren van vakjar-
gon, definities of specifieke terminologie al dan niet buiten de context waarin ze ontstonden.

Begrippen, gebruikt in verschillende contexten, zijn ook tijdsgerelateerd en door hun evolu-
tie ondergaan ze wijzigingen die op hun beurt ook  hun inhoud en betekenis beïnvloeden. 
Daarom is het lexicon van de FOVIG werkgroep bewindvoering een “levend document “ 
waarin we acroniemen en definities, gehanteerd binnen de werkgroep, actualiseren. 

Deel 1 van het Lexicon is een lijst alfabetisch geordende acroniemen met hun betekenis.

Deel 2 bevat de definities, in alfabetische volgorde, met als bronvermelding een hyperlink of 
verwijzing naar een organisatie of specifieke bron van publicatie.

Indien de definitie letterlijk uit een publicatie in het Belgisch Staatsblad is overgenomen, 
staat er als bronvermelding enkel het NUMAC nummer. 
In de database van het Belgisch Staatsblad kan je met behulp van dit nummer de volledige 
inhoud van de publicatie opvragen op https://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

 
Nieuwe definities (verbetering/aanvulling van reeds opgenomen definities) evenals meldin-
gen van niet-werkende of te vernieuwen links zijn steeds welkom op het email adres 
dany.vanderbiest@mail.be  

https://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
mailto:dany.vanderbiest@mail.be
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Deel 1 acroniemen en hun betekenis
A
ABVV Algemeen Belgisch Vakverbond 
AC Adviescommissie 
ACLVB Algemene Centrale van Liberale Vakbonden van België 

ACV Algemeen Christelijk Vakverbond 

ADHD Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
ADJ Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme 
ADL Activiteiten van het Dagelijks Leven 
ADV Arbeidsduurvermindering: compensatiedagen voor de 40 urenweek
AhC Ad hoc Commissie
AP Hogeschool Artesis Plantijn Hogeschool 
AO Arbeidsovereenkomst
APS Administratie Planning en Statistiek
ASO Algemeen Secundair Onderwijs 
ASS Autismespectrumstoornissen 
ATB Arbeidstrajectbegeleiding

AV Algemene Vergadering

AV Arbeidvrijstelling

AVW Algemeen Vlaams Welzijnswerk

AVZ Autisme en Verwante stoornissen Zwakzinnigen

AWIPH Agence Walone pour l’integration des Personnes Handicapés

AWW Algemeen Welzijnswerk 

AZ Algemeen Ziekenhuis

AZ Arbeidszorg
B
BBB Beter Bestuurlijk Beleid 
BBC Bijzondere Bijstandscommissie 
BBTK Bond der Bedienden, Technici en Kaders van België 
BCBS Belgische Confederatie van Blinden en Slechtzienden 
BDA Belgian Disability Forum
BECOPRIVE Belgische Confederatie voor Private Inrichtingen 
BHV budgethoudersvereniging 
BJB Bijzondere jeugdbijstand
BKO Buitenschoolse Kinderopvang 
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BLO Buitengewoon Lager Onderwijs 
BLW Begeleid zelfstandig Wonen
BOB basisondersteuningsbudget 
BOKDV Buitenschoolse opvang bij een kinderdagverblijf 
BOS Bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting van schoolbesturen 
BS Belgisch Staatsblad 
BSO Beroeps Secundair Onderwijs 
BT BegeleidingsTehuis 
BTC bijzondere technische commissie 
BTH Bezigheidstehuis
BuBaO Buitengewoon Basisonderwijs 
BuSO Buitengewoon Secundair Onderwijs 
BVR Besluit van de Vlaamse Regering 
BVV Belgische Vereniging voor Verlamden
BVVO Bond van Vormings- en Ontwikkelingsorganisaties
BW Begeleid Werken
BW Begeleid Wonen
BW Beschermd Wonen
BW Beschutte Werkplaats
BW Beschut Wonen 
BZV Belgische Ziekenhuisvereniging
BZW Begeleid Zelfstandig Wonen
C
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst 
CAB Vlaams Communicatie-Assistentie-Bureau voor Doven
CABO Commissie van advies voor het buitengewoon onderwijs
CAR Centrum voor Ambulante Revalidatie 

CARA Centrum voor Aanpassing van het Rijden van gehandicapte automobi-
listen 

CAW Centra voor Algemeen Welzijnswerk 
CBG Centrum ter bevordering van de gehandicaptenzorg
CBGS Centrum voor Bevolkings - en Gezinsstudie 
CBJ Comité voor Bijzondere Jeugdzorg 
CBO Centrum voor Beroepsopleiding
CCV Centrum voor Christelijk Vormingswerk 
CEP Consensusprotocol Ernstig Probleemgedrag
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CEZ Centrum voor Ethiek en Zingeving in het welzijnswerk 
CGG Centra Geestelijke Gezondheidszorg 
CIG Centrum voor Integrale Gezinszorg 
CJB Commissie Juridische bijstand 
CJT Centrum voor Jeugdtoerisme 
CKG Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning 
CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding 
CM Christelijke Mutualiteiten 
CMW Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
CSNPH Conseil Supérieur National des Personnes Handicapés
CSPO Confederatie van Social Profit Ondernemingen
COS Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen 
CPBW Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk 
CRZ Centrale Registratie Zorgvragen 
CvKO Centrum voor Kankeropsporing 
CWL Centrale Wachtlijsten 
D
DAC Derde Arbeidscircuit
DB Dagelijks Bestuur 
DC Dagcentrum
DGOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling 
DGTB Dienst voor Gespecialiseerde Trajectbepaling en –Begeleiding 
DIGO Dienst voor Investeringen van het Gesubsidieerd Onderwijs 
DNR Do not resucitate
DOP Diensten Ondersteuningsplan 
DSM Diagnostic Statistical Manual
DVC Dienstverleningscentrum 

DVO Dienst voor Onthaalouders - Dienst voor Onderwijsontwikkeling 

DVZ Dementie Vragenlijst voor Zwakzinnigen 
DZOP Digitaal Zorg- en Ondersteuningsplan 
E
EASPD European Association of Service Providers for People with Disabilities 
EFQM European Foundation for Quality Management 
EHDS European Health Data Space
EKCYP European Knowledge Centre for Youth Policy 
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EMB Ernstige Meervoudige Beperking
ERW elektronische rolwagen 
ESF Europees Sociaal Fonds 
EU Europese Unie 

EVA Extern Verzelfstandigd Agentschap (Vlaams Agentschap voor de uitbetaling van Toela-
gen in het kader van het Gezinsbeleid) 

EVC Erkennen van Verworven Competenties 
EVMB Ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen
EVV Expertisecentrum voor Val- en Fractuurpreventie 
EXPOO Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning 
F
FAM Flexibel Aanbodcentrum voor Meerderjarigen 
FAQ Frequently Asked Questions 
FCUD Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten 
FDBW Federatie Diensten Begeleid Wonen 
FDGG Federatie Diensten Geestelijke Gezondheidszorg 
FETOC Federatie van Tewerkstellingsbevorderende Opleidingscentra
FEVLADO Federatie van Vlaamse Dovenverenigingen 
FISSAAJ Fédération des Institutions et Services Spécialisés d'Aide aux Adultes et aux Jeunes 
FIT Flanders Investment and Trade 
FoCI Fonds Culturele Infrastructuur 
FOD Federale Overheidsdienst 

FOVIG Federatie van Ouderverenigingen en Gebruikersraden in Instellingen voor Personen met een
Handicap 

FPC Forensisch Psychiatrisch Centrum 
FSMA Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten Nederlands 
FTE Full- Time Equivalent
FWO Fonds Wetenschappelijk Onderzoek 
FWSKW Federatie van werkgevers uit het Socio-Culturele Werk
G
GAS Gemeentelijke Administratieve Sanctie 
GECO Gesubsidieerd Contractueel 
GES Gedrags- en Emotionele Stoornissen 
GES+ Gedrags- en Emotionele Stoornissen plus 
GG/GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 
GGC Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
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GI Gemeenschapsinstelling 
GIO Globale individuele ondersteuning
GKB Gelijke Kansen Beleid
GMV/GV Gemandateerde voorziening 
GOK Gelijke Onderwijs Kansen 
GON Geïntegreerd Onderwijs 
GOP Gezinsondersteunende Pleegzorg 
GPI Gewaarborgd Persoonlijk Inkomen 
GRAT gespecialiseerd rolstoeladviesteam 
GRIP Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap 
GTB Gespecialiseerde Trajectbepaling en -Begeleidingdienst 
GVT Gezinsvervangend Tehuis
GZ Gebruikelijke zorg
GZ Gehandicaptenzorg
GZO Gezinsondersteuning
GZO Gezinsopvang 
H
HACCP Hazard Analysis Critical Control Points 
HAM hulpmiddelen, aanpassingen en materialen 
HCA Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling 
HERGO HERstelgericht GroepsOverleg 
HIV Humaan immunodeficiëntie Virus 
HIVA Hoger Instituut Voor de Arbeid 
HOC Heroverwegingscommissie 
HOKT Hoger Onderwijs van het Korte Type 
HPV Humaan Papillomavirus 
HR Human Resources 
HRM Human Resources Management 
HvK Huis van het Kind 
I
IBW Initiatief Beschut wonen
ICD International Classifications of Diseases 
ICF International Classification of Functioning, Disability and Health 
ICH Internationale Classificatie Handicap 
ICT Informatie- en communicatietechnologie 
IGP Individu Gerichte Prestaties
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IHP Individueel Handelingsplan 
IJH Integrale Jeugdhulpverlening 
IKZ Integrale Kwaliteitszorg 
IM Inrichtende Macht
IMB Individuele Materiële Bijstand 
IMC Interministeriële Conferentie 
INAMI Institut national d'assurance maladie-invalidité = RIZIV
IQ Intelligentiequotient
IRI Informatie Residentiele Instellingen
IROJ Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp 
ISB Vlaams Instituut voor Sportbeheer en recreatiebeleid 
ISBI Intersectoriële beheersinformatie
IT Integrale Tegemoetkoming
ITP Intersectorale toegangspoort
IVA Intern Verzelfstandigd Agentschap 
IVArp Intern Verzelfstandigd Agentschap met Rechtspersoonlijkheid 
IVRK Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
IVT Inkomensvervangende Tegemoetkoming 
J
JG Jeugdhulp en Gezinsondersteuning 
JIP Jongereninformatiepunt 
JKP Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 
JoKER Kind- en jongereneffectenrapport 
JRB JeugdRechtBank 
K
K & G Kind & Gezin 
K-dienst Kinderpsychiatrische dienst 
KB Koninklijk Besluit 
KCE Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg 
KCSE Kenniscentrum Sociaal Europa 
KER Kindereffectenrapport 
KDO Kinderdagopvang
KO Kinderopvang 
KOC kenniscentrum hulpmiddelen 
KRC Kinderrechtencommissariaat 
KULeuven Katholieke Universiteit Leuven 
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KVG Katholieke Vereniging Gehandicapten 
KWIKO kwaliteit in de kinderopvang 
L
LBC/NVK Landelijke Bediendencentrale/Nationaal Verbond voor Kaders 
LDC Lokaal dienstencentrum 
LO Lager Onderwijs 
LOGO Lokaal Gezondheidsoverleg 
LOK Lokaal Overleg Kinderopvang 
LOK Lokale Kwaliteitsgroep 
M
MAGDA Maximale GegevensDeling tussen Administraties 
MARIBEL Model Analysing of the Rapid Investment of the Belgian Economy of Life 
MB Ministerieel Besluit 
MDRO Multi-Drug Resistente Organismen 
MDT Multidisciplinair Team 
MDV multidisciplinair verslag 
MFC multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap 
MMC Mindermobielencentrales 
MMPP Personen met een medische, mentale, psychische en psychiatrische beperking 
MOF Als Misdaad Omschreven Feit 
mohm mobiliteitshulpmiddelen 
MOW Maatschappelijk opbouwwerk
MPG Minimale Psychiatrische Gegevens
MPI Medisch Pedagogisch Instituut
MRW manuele rolwagen 
MSOC Medisch Sociaal Opvangcentrum 
N
NAH Niet-Aangeboren Hersenletsel 
NAR Nationale Arbeidsraad 
NBB Nationale Bank van België 
NBBM Niet Begeleide Buitenlandse Minderjarigen 
NBMV Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen 
NCRK Nationale Commissie voor Rechten van het Kind 
NEC Normaal Economisch Circuit 
NGO Niet-Gouvernementele Organisatie 
NGT Niet Gereglementeerde toelagen
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NHRPB Nationaler Hoher Rat für Personen mit Behinderung
NHRPH Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap
NRTH Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp(-verlening) 
NRTJ Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp 
Nur Nursing
O
OBB Opvang, Behandeling, Begeleiding
OBC Observatie- en Behandelingscentrum 
OCIV Overlegcentrum voor de Integratie van Vluchtelingen 
OCJ Ondersteuningscentrum Jeugdzorg 
OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
ODAV Overleg van Diensten voor aangepast vervoer
ODB-units observatie-, diagnose- en behandelingsunits 
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
OOOC Onthaal-, Oriëntatie en ObservatieCentrum 
OOTB Overleg Opleiding en Tewerkstelling Brussel 
OP GGZ Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg 
OPH Ondersteuning van Personen met een Handicap 
OR Ondernemingsraad
ORF orthopedische fiets 
OS Overleg Schuldoverlast 
OSBJ OndersteuningsStructuur Bijzondere Jeugdzorg 
OTA OndersteuningsTeam Allochtonen 
OVAM Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest 
OVB Orde van de Vlaamse Balies 
P
PAB Persoonlijke Assistentiebudget 
PC Paritair Comité 
PC Psychiatrisch centrum
PC 319.01 Paritair subcomité van de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen 
PC 330 Paritair Comité voor de Gezondheidsinrichtingen en diensten 
PC 331 Paritair Comité voor de Vlaamse Welzijns- en gezondheidsinstellingen 
PEC Provinciale Evaluatiecommissie 
PGB Persoonsgebonden Budget 
PHOS Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking 
PK provinciaal kantoor 
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PMH Personen met een handicap 
PMS Psycho Medisch Sociaal 
PMV Participatiemaatschappij Vlaanderen 
PN Personeelsnorm
PN/PR Verhouding van reele personeelsbezetting tov de personeelsnorm
POS Personal Outcome Scale
POS Problematische Opvoedingssituatie
POW Pluralistisch Overleg Welzijnswerk 
PPP Positive Parenting Program ( Tripple P) 
PR Public Relations 
PTP Persoonlijke Toekomstplanning 
PVB Persoonsvolgend Budget 
PVF Persoonsvolgende financiering 
PVT Psychiatrisch Verzorgingstehuis 
PW permanente werkgroep 
PWA Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap 
PZ Psychiatrisch Ziekenhuis 
Q
R
RAG Risk Assessment Group 
RAR rolstoeladviesrapport 
RAT rolstoeladviesteam 
RC Raadgevend Comité 
RIA Regelgevingimpactanalyse
RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
RMG Risk Management Group 
RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
RTH Rechtstreeks Toegankelijke Hulp(-verlening) 
RTJ Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp 
RVA Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening 
RVB Raad van beheer
RVB Raad van bestuur 
RVS Raad Van State 
RVT Rust- en Verzorgingstehuis 
RWP Rijksdienst voor Werknemerspensioenen 
S
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SALK Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat 
SAR Strategische Adviesraad 
SD Sectoraal DirectiecomitéSyndicale Delegatie 
SDA snel degeneratieve aandoeningen 
SEN Steunpunt expertisenetwerken 
SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 
SFVOHI Sociaal Fonds der Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen 
SGZ Storend Gedrag schaal voor Zwakzinnigen
SIRG-PIMD Special Research Interest Group – Profound Intellectual and Multiple Disabilities 
SIS Support Intensity Scale 
SLN Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling 
SM Sociale Maribel 

SMART Specifiek, Meetbaar, Aanvaard, Realistisch, Tijd (Principe dat dient gebruikt te wor-
den bij de formulering van operationele doelstellingen )

SMK Sectorspecifieke Minimale Kwaliteitseis 
SMZ Schaal voor Motoriek bij Zwakzinnigen
SO Secundair Onderwijs 
Sociare Socioculturele werkgeversfederatie 
SOL speciale onderwijsleerhulpmiddelen 
SRZ Sociale Redzaamheidsschaal Zwakzinnigen
SVK Sociaal Verhuurkantoor 
SWOT SamenWerkingsOvereenkomst Thuisbegeleiding 
SZ Sociale Zekerheid
T
TB Thuisbegeleiding
TBD Thuisbegeleidingsdienst
TCK Trainingcentrum Kamerbewoning 
TKV Tehuis Kortverblijf 

TKZ Totale Kwaliteitszorg 

TVZ Temperamentsschaal voor Zwakzinnigen
TWE Tijdelijke Werkervaring 
U
UA Universiteit Antwerpen 
UBO Ultimate Beneficial Owners of uiteindelijk begunstigden van een vennootschap of an-

dere juridische entiteit. 
UC urgentiecode 
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UNIEKO beroepsvereniging voor zelfstandigen in kinderopvang in Vlaanderen en Brussel 
Unisoc Unie van socialprofitondernemingen 
UNIZO Unie van Zelfstandige Ondernemers 
UNO United Nations Organisation 
UZ Universitair Ziekenhuis 
V
VAP Vrijstelling van arbeidsprestaties 
VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
VARIO Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen 

VASGAZ Het Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Acto-
ren in de Zorg 

VAZG Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
VBJK Vormingscentrum voor de Begeleiding van het Jonge Kind 
VBO Verbond van Belgische Ondernemingen 
VCOK Vlaams Comité voor de Opvoeding van het Jonge Kind 
VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
Verso Vereniging voor Social Profit Ondernemingen 
VESOC Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité 
VESOFO Vereniging der Sociale Fondsen uit de social profit sector 
VFG Vlaamse Federatie Gehandicapten (oude benaming voor DITO)
VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie 
VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 
VGR Vlaamse Gezondheidsraad 
VHM Vlaamse Huisvestingsmaatschappij 
VIA Vlaams Intersectoraal Akkoord 
VIBEG Vormingsinstituut voor Begeleiding van Gehandicapten 
VIP Vlaamse Inschakelingspremie 
VIPA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden 
VIVO Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social-Profit 
VIW Verbond van Instellingen voor Welzijnswerk 
VK Vertrouwenscentra Kindermishandeling 
VLAB Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen 
VLAMAB Vlaamse Federatie voor Managementondersteuning in Beschutte Werkplaatsen 
VLAREM Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning 
Vleva Vlaams Europees Verbindingsagentschap 
VLOD Vormingsleergang voor Opvoeders in Dienstverband (nu VSPW) 
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VLOGG Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid 
VLOR Vlaamse Onderwijsraad 
VOHI Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen 
VOI Vlaamse Openbare Instelling 
VOP Vlaams OndersteuningsPremie 
VOS Verontrustende Situatie
VRIJW Vrijwilligerswerk 
VRPH VN Verdrag inzake de Rechten van personen met een Handicap
VSB Vlaamse Sociale Bescherming 
VSKO Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs 
VSPW Vormingsleergang voor Sociaal-Pedagogisch Werk 
VTC Vlaamse Toeleidingscommissie
VTO Vorming, Training en Opleiding 
VVA Vlaamse vereniging voor Autisme 
VWV Vlaams Welzijnsverbond
VZA Vergunde Zorgaanbieder
W
WAO Wet op de Arbeidsovereenkomsten 
WEP Werkervaringsplan 
WGO Wereldgezondheidsorganisatie 
WIGW Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen 
WSE Werk en Sociale Economie 
WVC departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
WVG Welzijn, Volksgezondheid & Gezin
X
Y
YAR Youth At Risk 
Z
ZEVMB Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen
ZeWo Zelfstandig Wonen 
ZK zorgkas 
ZKC zorgkascommissie 
ZUZ zeer uitzonderlijke zorgvraag 
ZZI Zorgzwaarte instrument
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Deel 2: Definities

A
Activiteiten Dagelijks Leven (ADL):
is een term die in de gezondheidszorg wordt gebruikt om te verwijzen naar de dagelijkse 
zelfzorgactiviteiten van mensen. Het concept van ADL’s werd oorspronkelijk in de jaren vijf-
tig voorgesteld door Sidney Katz en zijn team in het Benjamin Rose Hospital in Cleveland, 
Ohio, en is sindsdien door verschillende onderzoekers aangevuld en verfijnd. 
Gezondheidswerkers gebruiken vaak het vermogen of het onvermogen van een persoon om 
ADL’s uit te voeren als een meting van hun functionele status, met name met betrekking tot 
mensen na een blessure, met een handicap en ouderen. 
https://www.ergobel.be/activiteiten-van-het-dagelijks-leven-adl/

Algemeen Belgisch Vakverbond: (ABVV)
ABVV is de socialsitische vakbond van de drie representatieve vakbondsorganisaties in België
(ABVV, ACV en ACVLB )
https://www.abvv.be/

Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)
ACV is de christelijke vakbond van de drie representatieve vakbondsorganisaties in België 
(ABVV, ACV en ACVLB )
https://www.acv-csc.be/

Algemene Centrale van Liberale Vakbonden van België (ACLVB)
ACLVB is de libearale vakbond van de drie representatieve vakbondsorganisaties in België 
(ABVV, ACV en ACVLB )
https://www.aclvb.be/nl

Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ)
De ADJ coördineert en beheert het aanbod van infrastructuur en diensten van de Vlaamse 
Gemeenschap voor jeugdgroepen met visie op de maatschappelijke evolutie en met als doel 
het bevorderen en realiseren van de eigen doelstellingen van de jeugdgroepen. 
https://www.dehogerielen.be/nl/adj/

Ambulante begeleiding: 
algemene psychosociale ondersteuning van minimaal één uur en maximaal twee uur, waar-
bij de persoon met een (vermoeden van) handicap of zijn netwerk zich naar de hulpverlener 
verplaatst. 
Bron VAPH

https://www.dehogerielen.be/nl/adj/
https://www.aclvb.be/nl
https://www.acv-csc.be/
https://www.abvv.be/
https://www.ergobel.be/activiteiten-van-het-dagelijks-leven-adl/
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Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD):
Het gedrag van kinderen, jongeren (en volwassenen) met Attention Deficit Hyperkinetic Dis-
order (ADHD) wordt door hun omgeving in meer of mindere mate ervaren en beschreven als
drukker, overbeweeglijk, impulsiever, ongehoorzamer. 
De oorzaak van ADHD is niet bekend. Men gaat ervan uit dat het om een gedragsstoornis 
gaat die waarschijnlijk veroorzaakt wordt door een onevenwicht in de aanmaak van bepaal-
de boodschappers (transmitters) in de hersenen. 
Bron VAPH

Autisme en Verwante stoornissen Zwakzinnigen (AVZ)
zie Vineland- 3-NL

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
Autismespectrumstoornis (ASS) is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis, waarbij er zo-
wel sprake is van onder- als overconnectiviteit tussen hersengebieden. 
Dit leidt tot een andere manier van informatieverwerking
De kenmerken zoals beschreven in DSM-5 (2014) zijn:

1. aanhoudende beperkingen in de sociaal-emotionele wederkerigheid, het non-verbale
communicatieve gedrag en het ontwikkelen, onderhouden en begrijpen van relaties 

2. beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten 
Bron VAPH

B
Basisondersteuningsbudget (BOB)
Het basisondersteuningsbudget of zorgbudget voor mensen met een handicap, is een 
Vlaamse tegemoetkoming die 300 euro per maand bedraagt, en uitbetaald wordt door de 
zorgkas waarbij u aangesloten bent.  
https://www.vlaanderen.be/het-basisondersteuningsbudget-of-zorgbudget-voor-mensen-
met-een-handicap

Begeleidingsintensiteit:
Begeleidingsintensiteit gaat over de mate waarin de persoon met een handicap overdag on-
dersteuning nodig heeft van andere personen. We brengen daarbij alle ondersteuning in 
kaart, ongeacht wie die ondersteuning biedt. Er zijn negenniveaus van begeleidingsintensi-
teit (B0 t.e.m. B8). Hoe hoger de waarde, hoe meer nood aan begeleiding
B0: Er is geen nood aan ondersteuning.
B1: Er wordt maximaal 1 keer per week ondersteuning geboden.
B2: Er wordt niet elke dag, maar wel meerdere keren per week ondersteuning geboden. Er is 
hoofdzakelijk ‘opvolging’ nodig.
B3: Er wordt dagelijks ondersteuning geboden, de ondersteuning is beperkt in reikwijdte en 
intensiteit.

https://www.vlaanderen.be/het-basisondersteuningsbudget-of-zorgbudget-voor-mensen-met-een-handicap
https://www.vlaanderen.be/het-basisondersteuningsbudget-of-zorgbudget-voor-mensen-met-een-handicap
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B4: Er wordt dagelijks ondersteuning geboden op de meeste levensdomeinen.
B5: Er wordt dagelijks ondersteuning geboden op de meeste levensdomeinen, meestal in de 
vorm van inhoudelijke/praktische hulp bij een deel van de activiteit.
B6: Er wordt dagelijks ondersteuning geboden op de meeste levensdomeinen. Er is nagenoeg 
altijd sprake van overname.
B7: Alle activiteiten op alle levensdomeinen moeten dagelijks overgenomen worden.
B8: “Uitzonderingswaarde” Er wordt dagelijks zeer intensieve ondersteuning geboden in 
functie van uitzonderlijke ondersteuningsbehoeften. Deze waarde wordt enkel in zeer speci-
fieke situaties toegekend.
Bron VAPH 

Beheer :  
Het optreden van de bewindvoerder door het stellen van handelingen met betrekking tot de goede-
ren die niet vatbaar zijn voor vertegenwoordiging. 
NUMAC : 2013009163

Belgian Disability Forum
Het Belgian Disability Forum (BDF) verenigt 18 Belgische verenigingen die personen met een 
handicap vertegenwoordigen en vertegenwoordigt de Belgische personen met een handicap
op Europees en supranationaal niveau. 
http://bdf.belgium.be/

BelRAI
De Vlaamse overheid werkt aan een unieke schaal voor het meten van zorgbehoevendheid: 
de BelRAI en BelRai screener. De BelRAI is een soort vragenlijst om na te gaan wat iemand 
wel en niet meer kan en hoeveel zorg iemand nodig heeft. 
BelRAI instrumenten brengen op een gestructureerde en gestandaardiseerde manier de 
zorgnoden van kwetsbare personen in kaart met als doel:

1. kwalitatieve zorgplanning na te streven; 
2. kwaliteitsmonitoring te realiseren. 

Antwoorden op de BelRAI items worden ingevuld door het (multidisciplinair) zorgteam en 
zijn gebaseerd op informatie uit het zorgdossier, observaties van de persoon en gesprekken 
met de persoon, zijn naasten en zorgverleners.
Er bestaan verschillende BelRAI instrumenten, die gebruikt kunnen worden in verschillende 
zorgsectoren. Deze instrumenten bestaan zowel uit gemeenschappelijke items als uit set-
ting-specifieke items.
 https://www.zorg-en-gezondheid.be/node/26073#9ad88bb0-c583-4c7f-8dff-ac8d3fe80c25

Beschermde persoon :  
een meerderjarige persoon die door een beslissing genomen overeenkomstig artikel 492/1 onbe-
kwaam werd verklaard om één of meerdere handelingen te stellen; 
NUMAC : 2013009163

https://www.zorg-en-gezondheid.be/node/26073#9ad88bb0-c583-4c7f-8dff-ac8d3fe80c25
http://bdf.belgium.be/
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Bewindvoerder over de persoon : 
persoon die de beschermde persoon bijstaat of vertegenwoordigt bij het stellen van handelingen 
met betrekking tot zijn persoon waarvoor hij onbekwaam werd verklaard overeenkomstig artikel 
492/1; 
NUMAC : 2013009163

Bewindvoerder over de goederen :  
persoon die de beschermde persoon bijstaat of vertegenwoordigt bij het stellen van handelingen 
met betrekking tot zijn goederen waarvoor hij onbekwaam werd verklaard overeenkomstig artikel 
492/1; 
NUMAC : 2013009163

Bijstand : 
het optreden van de bewindvoerder ter vervolmaking van de rechtsgeldigheid van een handeling ge-
steld door de beschermde persoon zelf; 
NUMAC : 2013009163

Bovengebruikelijke Zorg (BGZ)
de zorg die in samenspraak met de persoon met een handicap geboden wordt door gezinsle-
den binnen hetzelfde huishouden aan een gezinslid met een handicap, en die de gebruikelij-
ke zorg overstijgt. 
NUMAC : 2016035677

Budgethouder : 
de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger aan wie het Fonds een persoonlijk
assistentiebudget en het persoonsgebonden budget toekent;
NUMAC : 2004035909

Budgethoudersvereniging : 
een vereniging zonder winstoogmerk, waarvan minstens tweederde van de leden en tweederde van 
de bestuurders budgethouder zijn, en die de taak op zich neemt de budgethouders te ondersteunen 
bij alle aspecten van de organisatie van de ondersteuning tot maatschappelijke integratie en partici-
patie 
NUMAC : 2004035909

Bijstandsorganisatie (BO)
een organisatie die budgethouders bijstaat bij de besteding van het cashbudget, de aanwending van 
de voucher en de organisatie van de zorg en ondersteuning als vermeld in artikel 14 van het decreet 
van 25 april 2014; 
NUMAC : 2016035015
Opmerking: Een door het VAPH erkende organisatie die jou helpt bij de besteding en het organiseren 
van je Persoonsvolgend Budget is https://www.zoomvzw.be/  (een initiatief van  FOVIG en Stan tref-
punt verstandelijke Handicap).
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Bijzondere bijstandscommissie (BBC)
De bijzondere bijstandscommissie beoordeelt aanvragen van innovatieve en bijzondere hulp-
middelen en aanpassingen. Voor die soorten hulpmiddelen en aanpassingen moet goed ge-
motiveerd zijn waarom ze noodzakelijk zijn. 
Bron VAPH

Brailleliga :
Belgische VZW ter ondersteuning van mensen met een visuele beperking
https://www.braille.be/

C
Cashbudget
Wanneer je je Persoonsvolgend Budget in cash vraagt, betaalt het VAPH rechtstreeks het 
budget aan jou. Met dit bedrag kan je je ondersteuning organiseren, bijvoorbeeld door een 
assistent aan te werven of diensten te kopen. Dit kan bij door het VAPH vergunde zorgaan-
bieders, maar ook bij reguliere diensten of om tussen te komen in de kosten van een vrijwil-
liger. Je moet dit budget zelf beheren en er de verantwoordelijkheid over dragen. Hiervoor 
kan je je laten bijstaan door een bijstandsorganisatie. Naast een cashbudget kan je ook ge-
bruik maken van vouchers. 
bron KVG

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)
Het CAW helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. 
Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Financiële, administratieve, juridische of 
materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… 
Het CAW biedt ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen 
van verkeersongevallen en misdrijven en geeft steun aan diegenen die het moeilijk hebben 
zodat ze zelf terug verder kunnen. 
Er zijn 11 CAW’s, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Elk CAW heeft een eigen werkingsge-
bied.
https://www.caw.be/over-het-caw/organisatie/

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). 
Het CLB biedt begeleiding en ondersteuning aan
leerlingen tijdens hun schoolloopbaan. Elke school werkt samen met een CLB. Het CLB werkt 
daarbij
onafhankelijk van de school. 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/ondersteuning-en-begeleiding/leerlingenbege-
leiding/centrum-voor-leerlingenbegeleiding-clb

Collectief Overleg Orgaan
Alle zorgaanbieders organiseren collectief inspraak. Vaak gebeurt dit via het collectief over-
legorgaan, ook wel de gebruikersraad genoemd. Het bestaat uit gebruikers of hun vertegen-

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/ondersteuning-en-begeleiding/leerlingenbegeleiding/centrum-voor-leerlingenbegeleiding-clb
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/ondersteuning-en-begeleiding/leerlingenbegeleiding/centrum-voor-leerlingenbegeleiding-clb
https://www.caw.be/over-het-caw/organisatie/
https://www.braille.be/
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woordigers die de belangen van de gebruikers bewaken en verdedigen. Zij kunnen vragen 
stellen en adviezen geven aan de directie en de beheerders van de zorgaanbieder. Voor be-
langrijke wijzigingen, zoals de invoering en opvolging van woon- en leefkosten, is overleg 
met het collectief overlegorgaan verplicht. 
Bron VAPH

D

Dagondersteuning
Dagondersteuning is begeleiding en permanentie in groep overdag, gedurende een aantal 
dagen per week of een hele week.
voorbeelden: atelierwerking, activiteiten in een dagcentrum, uitstappen in groep, begeleiding
in groep, dagbesteding bij een groenezorginitiatief
Bron VAPH

Dagopvang
Dagopvang is opvang overdag, zowel op weekdagen als in het weekend. 
Bron VAPH

Dementie:
Volgens de International Classification of Diseases (ICD-10, World Health Organisation, 1993)
is dementie een syndroom ten gevolge van een hersenaandoening, meestal chronisch of 
progressief van aard, waarbij er een verstoring is van multipele corticale hersenfuncties, zo-
als geheugen, denken, oriëntatie, begripsvermogen, rekenen, taal en beoordelingsvermo-
gen. 
Er is geen verminderde bewustzijnstoestand. Verlies van die cognitieve functies gaat meestal
gepaard met, of wordt in mindere mate voorafgegaan door een verandering van emotionele 
controle en sociaal gedrag.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire vormen van dementie:

• Bij primaire dementie ligt de oorzaak in de hersenen zelf. Een voorbeeld daarvan is 
alzheimer-dementie. De mentale stoornissen treden bij dit type het vroegst als pro-
minent kenmerk op. 

• Secundaire dementie is het gevolg van een andere hersenaandoening (ziekte, onge-
val). Voorbeelden daarvan zijn vasculaire dementie, dementie veroorzaakt door een 
schedeltrauma, HIV, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, … 

Met jong-dementerenden worden personen bedoeld jonger dan 65 jaar.
bron VAPH 

Dementie Vragenlijst voor Zwakzinnigen (DVZ) 
zie Vineland- 3-NL
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D

DITO:
Dito (vroeger VFG) zet zich in voor personen met een handicap, chronisch zieken en hun net-
werk. Dito vzw is een partner van de Socialistische Mutualiteiten. 
https://www.ditovzw.be/

Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)
letterlijk vertaald "diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen") is een 
Amerikaans classificatiesysteem voor psychische aandoeningen, uitgegeven en opgesteld 
door de American Psychiatric Association. In de meeste landen dient het handboek als de 
standaard in de psychiatrische diagnostiek. 
In ongeveer 60 jaar is het DSM geëvolueerd van DSM-I tot DSM-5. 
De meest recente update van DSM5 is deze van Maart 2022
The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5) iof the American Psychi-
atric Association s the product of more than 10 years of effort by hundreds of international 
experts in all aspects of mental health. Their dedication and hard work have yielded an au-
thoritative volume that defines and classifies mental disorders in order to improve diagno-
ses, treatment, and research. 
Bron: https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm

Dienst Aangepast Vervoer (DAV)
Als je een mobiliteitsbeperking hebt kan je bij een Dienst Aangepast Vervoer aankloppen 
met je vervoersprobleem of vervoersvraag. De DAV zoekt met jou naar de beste oplossing. 
Dit kan het openbaar vervoer, vervoer door een MMC (minder mobielen centrale) of het zie-
kenfonds zijn. Als er geen oplossing wordt gevonden, zorgt de DAV voor aangepast deur-tot-
deurvervoer. Een DAV werkt met beroepschauffeurs en al dan niet voor rolstoelgebruikers. 
Een Dienst Aangepast Vervoer krijgt voor haar werking subsidies van de Vlaamse overheid. 
Er bestaan ook andere diensten die aangepast vervoer verzorgen, zoals bijvoorbeeld Handi-
cars.
bron KVG

Dienst Maatschappelijk Werk (DMW)
Je vindt een DMW bij je mutualiteit. Je kan er terecht met je vragen en aanvragen rond hulp-
en dienstverlening. Zij kunnen jou ook helpen met je aanvragen bij het VAPH.
Door het VAPH vergunde Zorgaanbieder (VZA)
Dit is een organisatie die ondersteuning aanbiedt aan mensen met een Persoonsvolgend 
Budget. 
De aanbieder voldoet aan de vergunningsvoorwaarden van het VAPH: kwaliteitsvolle zorg en
ondersteuning aan mensen met een handicap verlenen. 
Een organisatie die zo’n vergunning heeft, mag een voucher ontvangen.
Dit zijn voornamelijk de voorzieningen van vroeger. 

https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
https://www.ditovzw.be/
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bron KVG

Dienst Ondersteuningsplan (DOP)
Een dienst ondersteuningsplan helpt om de ondersteuningsnood in kaart te brengen en 
helpt zoeken naar de meest geschikte ondersteuning. Als resultaat krijgt de persoon met een
handicap een ondersteuningsplan dat al zijn mogelijkheden en die van zijn netwerk op een 
rijtje zet.
Bron VAPH , https://www.dienstondersteuningsplan.be/ en  https://www.dop-vbb.be/

Do not resuscitate (DNR)
Een “do not-resuscitate order” (DNR), ook bekend als “Do Not Attempt Resuscitation (DNAR)
of Do Not Attempt Cardiopulmonary Resuscitation (DNACPR[1]), 
geen code[2] of natuurlijke dood toestaan, is een medisch bevel, geschreven of oraal, afhan-
kelijk van het land, wat aangeeft dat een persoon geen cardiopulmonale reanimatie (CPR) 
mag krijgen als het hart van die persoon stopt met kloppen.
Soms omvatten deze beslissingen en de relevante documenten ook beslissingen rond andere
kritische of levensverlengende medische interventies.
De juridische status en processen rond DNR verschillen van land tot land. 
Meestal wordt het bevel geplaatst door een arts op basis van een combinatie van medisch 
oordeel en betrokkenheid van de patiënt.

DOOF Vlaanderen:
Doof Vlaanderen is een federatie van Vlaamse Dovenorganisaties die werk maakt van gelijk-
waardigheid, emancipatie en ontplooiing van dove personen en hun taal, de Vlaamse Geba-
rentaal, in de samenleving. 
https://www.doof.vlaanderen/

Duurzame verblijfplaats: 
zie verblijfplaats

E
Ernstige meervoudige beperkingen (EMB):
Het gaat hierbij om mensen met een combinatie van (ernstige) beperkingen op uiteenlopen-
de gebieden, waarbij echter een zeer ernstige verstandelijke beperking niet per definitie 
aanwezig is. Te denken valt aan mensen met matige verstandelijke beperkingen en (ernstige)
gedragsproblemen. 
Bron: Rijkuniversiteit Groningen, Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Afdeling Ortho-
pedagogiek 
Ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB):
Deze mensen hebben een Intelligentie Quotiënt van 20/25 tot 35 punten. Naast deze beper-
king kunnen er ook beperkingen aanwezig op motorisch, communicatief en zintuiglijk ge-
bied. 

https://www.doof.vlaanderen/
https://www.dop-vbb.be/
https://www.dienstondersteuningsplan.be/
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Bron: Rijkuniversiteit Groningen, Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Afdeling Ortho-
pedagogiek 

European Health Data Space (Europese dataruimte)  
De totstandbrenging van een Europese dataruimte is een van de prioriteiten van de Europe-
se Commissie 2019-2025 en van de gezondheidssector. 
Een gemeenschappelijke Europese ruimte voor gezondheidsgegevens zou een betere uitwis-
seling en toegang tot verschillende soorten gezondheidsgegevens (elektronische gezond-
heidsdossiers, genomicagegevens, gegevens uit patiëntenregisters enz.) bevorderen, niet al-
leen om de gezondheidszorg te ondersteunen (het zogenaamde primaire gebruik van gege-
vens), maar ook voor gezondheidsonderzoek en het maken van gezondheidsbeleid (zoge-
naamd secundair gebruik van gegevens).
https://ec.europa.eu/health/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-
space_en

Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) 
beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid die zorgt voor een grotere onafhankelijkheid, 
eigen bestuursorganen, de mogelijkheid om eigen personeel tewerk te stellen en over een 
eigen vermogen te beschikken, los van de gemeente.
Er zijn twee vormen van extern verzelfstandigde agentschappen:
Het autonoom gemeentebedrijf, dat een publiekrechtelijk statuut heeft en het et extern ver-
zelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, dat een privaatrechtelijke vorm aan-
neemt (vereniging, stichting of vennootschap).
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/verzelfstandiging-en-samenwerking/gemeentelijke-ver-
zelfstandiging/algemeen

F
Federaal Werk der Blinden en Slechtzienden:
Het Federaal Werk De Vrienden der Blinden heeft tot doel om het welzijn van visueel gehan-
dicapten te verbeteren 
https://www.vriendenderblinden.org/

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Belgisch federale overheidsdienst, ontstaan door de Copernicushervorming in 2001 bij de 
splitsing van het vroegere Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en leefmilieu in 
FOD Sociale zekerheid en FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmili-
eu)
bron https://socialsecurity.belgium.be/nl

G
Gebruikelijke Zorg (GZ)
de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar on-

https://socialsecurity.belgium.be/nl
https://www.vriendenderblinden.org/
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/verzelfstandiging-en-samenwerking/gemeentelijke-verzelfstandiging/algemeen
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/verzelfstandiging-en-samenwerking/gemeentelijke-verzelfstandiging/algemeen
https://ec.europa.eu/health/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_en
https://ec.europa.eu/health/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_en
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derling te bieden omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden; 
NUMAC : 2016035677

Gebruikersvereniging met informatieloket
Een gebruikersvereniging is een organisatie die personen met een (vermoeden van) handi-
cap vertegenwoordigt. Het VAPH vergunt en subsidieert enkele gebruikersverenigingen die 
een informatieloket aanbieden. Het kan daarbij gaan om een informatieloket voor personen 
met een handicap of een informatieloket voor collectieve overlegorganen. 
Bron VAPH

Gezondheidsbeleid: 
het beleid over het geheel van de aangelegenheden, vermeld in artikel 5, §1, I, eerste lid, van
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met uitzondering 
van het beleid over het medisch schooltoezicht en de medisch verantwoorde sportbeoefe-
ning; 
bron: Ontwerp van decreet over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin  VR 2022 1706 DOC.0627/2BIS 

Globale individuele ondersteuning (GIO)
Globale individuele ondersteuning is een-op-eenondersteuning die eerder ruim is en meer-
dere levensdomeinen kan omvatten. De aard van de ondersteuning kan verschillen en de 
verschillende vormen van ondersteuning kunnen door elkaar lopen. Het kan gaan om stimu-
latie, coaching, training en assistentie bij activiteiten.
Globale individuele ondersteuning is er voor minderjarigen (via rechtstreeks toegankelijke 
hulp) en voor meerderjarigen (via het persoonsvolgend budget).

• Voorbeeld van GIO voor minderjarigen: bij de start in het eerste leerjaar verkent de 
begeleider samen met een kind met een visuele beperking de omgeving van de klas 
en denkt hij mee met de school over het veiliger maken van het traject. 

• Voorbeeld van GIO voor meerderjarigen: de verschillende taken bij het koken worden
besproken en eventueel aangeleerd of samen uitgevoerd. 

Bron VAPH
 
Groeipakket:
Het Groeipakket is de nieuwe naam voor de kinderbijslag in Vlaanderen. Vanaf 1 januari 
2019 heeft elke regio in België immers een eigen kinderbijslagsysteem met andere bedragen 
en regels. 
Als ouder ontvang je maandelijks een bedrag voor de verzorging en opvoeding van je 
kind(eren). Zo wil de overheid gezinnen een financieel duwtje in de rug geven. 
bron https://www.myfamily.be/groeipakket/

Groupe d’Action qui dénonce le Manque de Places pour les personnes handicapées de 
grande dépendance(GAMP)  

https://www.myfamily.be/groeipakket/


FOVIG Lexicon Werkgroep Bewindvoering                update    20230101                                  24   

GAMP is een drukkingsgroep die, voor mensen met een handicap en grote afhankelijkheid, 
het recht op aangepaste zorg, gespecialiseerde bijstand en sociale inclusie eist, op dezelfde 
manier als voor alle burgers.
https://www.gamp.be/gamp/

H
handicap: 
elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel 
tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij 
het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren. 
NUMAC : 2004035909

Handicapspecifieke ondersteuning
Bijkomende ondersteuning die je specifiek nodig hebt omwille van je handicap, meestal ter 
aanvulling van mantelzorg en reguliere ondersteuning.
bron KVG

Heroverwegingscommissie (HOC)
In bepaalde gevallen neemt het VAPH, vooraleer de aanvraag tot ondersteuning definitief te 
weigeren of goed te keuren, een voornemen van beslissing. Wie niet akkoord gaat met dat 
voornemen kan een verzoekschrift tot heroverweging indienen. De heroverwegingscommis-
sie (adviescommissie) moet advies verlenen over die verzoekschriften. 
Bron VAPH

Herziening:
Als uw situatie in belangrijke mate veranderd is sinds u een persoonsvolgend budget werd 
toegewezen, dan kunt u een herziening aanvragen.
(Herziening van een beslissing = Wanneer iemand al een goedkeuring heeft voor een tege-
moetkoming voor een hulpmiddel of aanpassing waarvan de geldigheidstermijn nog niet is 
verstreken en daarvoor nog geen aankoop deed en een herziening van de beslissing wil, dan 
is dat enkel mogelijk wanneer er zich een significante en relevante wijziging heeft voorge-
daan in de situatie van de persoon met inbegrip van zijn omgeving. )
bron VAPH

Hulpmiddelen en aanpassingen (individuele materiële bijstand):
Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen helpen om activiteiten waarbij iemand moeilijkhe-
den ondervindt, uit te voeren: een hoog-laagbadzit om vlot in en uit het bad te komen, een 
beeldschermloep om tekst vergroot te lezen, een trilwekker om gewekt te worden, een aan-
gepaste woning of auto, aanpassingen om de computer te kunnen gebruiken ... Het VAPH 
geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Een tegemoetkoming voor 
hulpmiddelen en aanpassingen moet aangevraagd worden.
Bron VAPH

https://www.gamp.be/gamp/
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Hulpmiddelendatabank:
De hulpmiddelendatabank geeft informatie over de hulpmiddelen op de markt in Vlaande-
ren. U vindt er productinfo, prijzen en de gegevens van de leveranciers.
Bron VAPH   https://www.vaph.be/hulpmiddelen/databank

I
Inclusion asbl:
Inclusion vzw is een Franstalige Belgische vereniging die de Leefbaarheid en Participatie in de
Samenleving van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten promoot 
https://www.inclusion-asbl.be/

Indicatiestelling : 
de multidisciplinaire evaluatie aan de hand waarvan wordt bepaald wie beschouwd kan worden als 
een persoon met een handicap en wat de aard en de graad van ondersteuning is die vereist is om de 
maatschappelijke integratie mogelijk te maken; 
NUMAC : 2004035909

Individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO)
De individuele dienstverleningsovereenkomst is een overeenkomst tussen de VAPH-zorgaan-
bieder en de persoon met een handicap. Daarin wordt afgesproken welke ondersteuning de 
zorgaanbieder zal bieden. Ook de duur, frequentie en vergoeding van de ondersteuning wor-
den bepaald. 
Bron VAPH 

Intern verzelfstandigd agentschap (IVA) situeert zich binnen de rechtspersoonlijkheid van 
de gemeente en beschikt over een operationele autonomie. Tot 31 december 2018 waren 
de regels voor de interne verzelfstandiging decretaal vastgelegd. Met de komst van het DLB 
op 1 januari 2019 werd de regelgeving voor de IVA's niet meer opgenomen in het decreet. 
Besturen kunnen nog steeds kiezen voor interne verzelfstandiging, maar zijn daarbij niet lan-
ger verplicht om een decretaal voorgeschreven formule te volgen. Zij kunnen voortaan zelf 
een regeling op maat uitwerken.
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/verzelfstandiging-en-samenwerking/gemeentelijke-ver-
zelfstandiging/algemeen

Initiatief beschut wonen (IBW)
De initiatieven voor beschut wonen zijn sinds de zesde staatshervorming volledig de be-
voegdheid geworden van de Vlaamse overheid. De overname van die bevoegdheid is gere-
geld in het overnamedecreet van 6 juli 2018 en het uitvoeringsbesluit daarvan. 
Bron:
https://www.zorg-en-gezondheid.be/overnamedecreet-van-6-juli-2018-en-uitvoeringsbe-
sluit-met-bijlagen

https://www.zorg-en-gezondheid.be/overnamedecreet-van-6-juli-2018-en-uitvoeringsbesluit-met-bijlagen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/overnamedecreet-van-6-juli-2018-en-uitvoeringsbesluit-met-bijlagen
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/verzelfstandiging-en-samenwerking/gemeentelijke-verzelfstandiging/algemeen
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/verzelfstandiging-en-samenwerking/gemeentelijke-verzelfstandiging/algemeen
https://www.inclusion-asbl.be/
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International Classification of Diseases (ICD)
De International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems is een in-
ternationaal gehanteerde lijst van ziekten. Vaak wordt de naam afgekort tot ICD-11, omdat 
de huidige versie de elfde is. De Wereldgezondheidsorganisatie beheert de huidige versie 
van de lijst. 
Oorspronkelijk was de lijst opgezet als classificatie van doodsoorzaken in de Verenigde Sta-
ten. De huidige versie is qua opzet ook meer gericht op andere doeleinden. 
Bron: WHO   https://icd.who.int/en/

Intersectorale toegangspoort
Sinds 1 maart 2014 behandelt de intersectorale toegangspoort (ITP) aanvragen van minder-
jarigen voor ondersteuning die vroeger door het VAPH werden behandeld. De toegangspoort
is een dienst van de jeugdhulp binnen Opgroeien, een agentschap van de Vlaamse overheid 
bron VAPH

J
K
Katholieke Vereniging Gehandicapten  (KVG):
KVG vzw is een vereniging voor mensen met een handicap in Vlaanderen. 
https://kvg.be/

Katz schaal:
De KATZ-schaal is een evaluatieformulier, veelal gebruikt door de thuisverpleging en rust-en 
verzorgingstehuizen om de zorgbehoevendheid van hun patiënten, in verband met Activitei-
ten Dagelijks Leven (ADL), te meten.
bron https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundi-
gen/verzorging/Paginas/evaluatieschaal-katz.aspx

Kleines forum:
Platform van alle verenigingen en zelfhulpgroepen van en voor personen met een handicap 
in de Duitstalige Gemeenschap van België
https://selbstbestimmt.be/

Kortverblijf:
Personen met een handicap met een persoonsvolgend budget kunnen onder bepaalde voor-
waarden een beroep doen op kortverblijf. Kortverblijf houdt in dat er jaarlijks gebruik ge-
maakt kan worden van maximum 60 nachten (en dagen) kortopvang bovenop het persoons-
volgend budget 
bron VAPH

Kwaliteitsbewijs: 
een certificaat dat is uitgereikt door een organisatie en waaruit blijkt dat de zorg voldoet aan
een kwaliteitskader dat voor die zorg geldt; 

https://selbstbestimmt.be/
https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/verzorging/Paginas/evaluatieschaal-katz.aspx
https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/verzorging/Paginas/evaluatieschaal-katz.aspx
https://kvg.be/
https://icd.who.int/en/
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bron: Ontwerp van decreet over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin  VR 2022 1706 DOC.0627/2BIS  

Kwaliteitsindicator: 
een gestandaardiseerde maatstaf voor de kwaliteit van zorg die gebruikt kan worden om de 
kwaliteit van zorg te meten en op te volgen; 
bron: Ontwerp van decreet over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin  VR 2022 1706 DOC.0627/2BIS 

Kwaliteitsinstrument: 
een instrument of model dat bijdraagt tot het stimuleren, het monitoren, het transparant 
maken, het bewaken of het borgen van de kwaliteit van zorg en de processen die daarvoor 
worden geïnstalleerd; 
bron: Ontwerp van decreet over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin  VR 2022 1706 DOC.0627/2BIS 

Kwaliteitskader: 
een geheel van bepalingen dat geldt als referentie voor het realiseren van het geheel van of 
van deelaspecten van kwaliteit van zorg; 
bron: Ontwerp van decreet over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin  VR 2022 1706 DOC.0627/2BIS 

Kwaliteit van zorg:
de mate waarin de geleverde zorg op het vlak van veiligheid, tijdigheid, effectiviteit, 
efficiëntie, toegankelijkheid, innovatie of persoonsgerichtheid bijdraagt tot de voor 
en door de zorggebruiker, of in voorkomend geval diens vertegenwoordiger, voorop-
gestelde zorg- en levensdoelen; 
 bron: Ontwerp van decreet over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin  VR 2022 1706 DOC.0627/2BIS 

L
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM) 
De Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM), kortweg Christelijke Mutualiteit (CM) is 
een Belgisch ziekteverzekeringsfonds dat negentien regionale ziekenfondsen groepeert. 
https://www.cm.be/

M
Maatschappelijke Noodzaak (MaNo)
Wie zich in een situatie van maatschappelijke noodzaak bevindt (wanneer er sprake is van 
ernstig misbruik of verwaarlozing van de persoon met een handicap naar zijn mantelzorgers 
toe of omgekeerd), kan vragen om die maatschappelijke noodzaak te laten vaststellen bin-
nen zijn aanvraag voor een persoonsvolgend budget. 

https://www.cm.be/
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Bron VAPH 

MAGDA (Maximale GegevensDeling tussen Administraties )
Het MAGDA-platform is een gegevensdeling platform waar gegevens uit authentieke bron-
nen op een veilige manier opgehaald kunnen worden. 
Bron https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/gegevens-
delingsplatform-magda

Mantelzorg:
Mantelzorg is de extra zorg en ondersteuning die familieleden of goede kennissen gratis aan 
iemand geven. Je kan mantelzorg geven in huis (bovengebruikelijke zorg) of je kan ook on-
dersteuning bieden aan iemand die niet bij jou woont.
bron KVG

Mantelzorger 
Mantelzorger ben je als je 
Op regelmatige basis zorgt voor een familielid, buur, vriend, kennis,… thuis of in een voorzie-
ning
Meer dan gebruikelijke zorg geeft omwille van ziekte, handicap, psychische moeilijkheden,…
Dit doet omdat je een affectieve band hebt met die persoon
https://www.mantelzorgers.be/Pages/Ben%20ik%20een%20mantelzorger.aspx

Multidisciplinair Team (MDT)
Een multidisciplinair team is een door het VAPH erkende dienst die personen met een (ver-
moeden van) handicap bijstaat bij de aanvraag voor ondersteuning bij het VAPH.
Bron VAPH 

N
Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap
De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), opgericht in 1967, is be-
last met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op 
het leven van personen met een handicap. 
Geregeld brengt de NHRPH adviezen uit op het vlak van de tegemoetkomingen aan perso-
nen met een handicap, tewerkstelling, de toegankelijkheid van openbare gebouwen, mobili-
teit,... 
 http://ph.belgium.be/nl/

Netwerk
De mensen in jouw omgeving: je gezin, familieleden, vrienden, buren… die jou mogelijks 
kunnen helpen.
bron KVG

http://ph.belgium.be/nl/
https://www.mantelzorgers.be/Pages/Ben%20ik%20een%20mantelzorger.aspx
https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/gegevensdelingsplatform-magda
https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/gegevensdelingsplatform-magda
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Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (n-RTH)
Handicapspecifieke ondersteuning die wordt aangeboden door een dienst of voorziening die 
daarvoor speciaal erkend is door het VAPH (een multifunctioneel centrum voor minderjari-
gen en een vergunde zorgaanbieder voor meerderjarigen). Die ondersteuning moet aange-
vraagd worden. Het grootste verschil met rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is de mate 
waarin de handicapspecifieke hulp kan gebruikt worden
bron VAPH

Noodsituatie
Een noodsituatie is een situatie waarin door een onverwachte, acute gebeurtenis onmiddel-
lijk hulp moet worden geboden omdat ondersteuning vanuit het sociaal netwerk weggeval-
len is. Een persoon met een handicap die zich in een noodsituatie bevindt, kan aan het VAPH
vragen om zijn situatie als noodsituatie te erkennen. Het VAPH kan dan onmiddellijk een per-
soonsvolgend budget toekennen.
bron VAPH

O
Ondersteuning : 
elke materiële of immateriële hulp en elke vorm van hulp- en dienstverlening die in het kader van dit 
decreet met het oog op hun maatschappelijke integratie aan personen met een handicap wordt ver-
strekt; 
NUMAC : 2004035909

Ondersteuningsnood:
Wat jij nodig hebt aan ondersteuning. Bijvoorbeeld: assistentie bij het wassen en aankleden, 
dagbesteding, hulp bij het omgaan met geld, iemand die je naar je werk brengt, overnach-
ting in een voorziening…

Ondersteuningsplan (OP): 
beschrijving van het geheel van ondersteuning waarop de zorgvrager een beroep kan doen, met in-
begrip van de reguliere diensten, het sociale netwerk, materiële ondersteuning en ondersteuning, 
geleverd door voorzieningen die erkend en gesubsidieerd zijn door het agentschap (VAPH); 
NUMAC : 2011035898

Ondersteuningsplan persoonsvolgende financiering : 
het ondersteuningsplan dat moet worden opgemaakt door een Dienst Ondersteuningsplan of door 
een persoon met een handicap zelf in het kader van een aanvraag van een budget voor niet recht-
streeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en dat 
onder meer de volgende elementen bevat :
a) informatie over het proces dat is doorlopen bij de opmaak van het ondersteuningsplan persoons-
volgende financiering en informatie over de dienst of organisatie die de opmaak van het ondersteu-
ningsplan heeft begeleid;
b) een beschrijving van de situatie van de persoon op het moment dat de opmaak van het ondersteu-
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ningsplan persoonsvolgende financiering wordt aangevat met onder andere een beschrijving van zijn 
beperkingen, zijn leefwereld en zijn initiële vraag;
c) informatie over de ondersteuning die op het moment van de start van de opmaak van het onder-
steuningsplan door de persoon zelf wordt opgenomen of waarvoor een beroep wordt gedaan op zijn 
gezin, zijn sociaal netwerk en welzijns-en gezondheidsvoorzieningen, en over rechtstreeks en niet 
rechtstreeks toegankelijke ondersteuning die door het agentschap wordt gefinancierd;
d) informatie over de ondersteuning die de persoon met een handicap in de toekomst zelf wil opne-
men, over de ondersteuning waarvoor hij in de toekomst een beroep wil doen op zijn gezin, zijn soci-
aal netwerk en reguliere welzijns-en gezondheidsvoorzieningen, en over het aandeel waarvoor hij fi-
nanciering van het agentschap wil krijgen;
e) de ondersteuningsfuncties waarvoor financiering wordt gevraagd van het agentschap met vermel-
ding van de gewenste frequentie, waarbij de frequentie van dagondersteuning wordt uitgedrukt in 
dagen per week, de frequentie van woonondersteuning in nachten per week en de frequentie van in-
dividuele ondersteuning in uren per week. Bij oproepbare permanentie wordt vermeld ja of nee;
f) verklaring van de aanvrager dat hij akkoord gaat met de inhoud van het ondersteuningsplan;". 
NUMAC : 2015036522

Ouderinitiatief
Bij een geregistreerd ouderinitiatief kunnen personen met én zonder persoonsvolgend bud-
get (PVB) terecht voor zorg en ondersteuning.
Bron VAPH

P
Partnerorganisatie: 
een organisatie met rechtspersoonlijkheid waarmee de Vlaamse Regering een beheersover-
eenkomst sluit, die als centrum van expertise fungeert voor het geheel van of voor deelas-
pecten van kwaliteit van zorg; 
bron: Ontwerp van decreet over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin  VR 2022 1706 DOC.0627/2BIS 

Permanentienood:
Permanentienood gaat over de mate waarin de persoon met een handicap nood heeft aan 
toezicht of oproepbaarheid van andere personen. Het gaat met andere woorden over de 
vraag of je de persoon voor kortere of langere periode alleen kan laten, eventueel zonder 
toezicht of zonder telefonische permanentie.
Wie nood heeft aan permanentie, heeft niet-planbare ondersteuning door personen nodig. 
Het gaat dus om ondersteuning wanneer zich iets onverwacht voordoet. Het gaat niet over 
de nood aan planbare interventies. Die worden bij de begeleidingsintensiteit in kaart ge-
bracht.
Alle ondersteuning wordt in kaart gebracht, ongeacht door wie die ondersteuning geboden 
wordt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat iemand voortdurende permanentie nodig heeft 
omwille van de mogelijkheid van een epileptische aanval. Wanneer de persoon in het gezel-
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schap van andere personen met een handicap is, kan de professionele begeleider wel even 
weggaan. De andere personen roepen hulp in als er zich een aanval voordoet. De permanen-
tie wordt dus gedeeltelijk opgenomen door medebewoners. 
Er zijn acht niveaus van nood aan permanentie overdag (P0 t.e.m. P7). 
Hoe hoger de waarde, hoe meer nood aan permanentie:
P0: De persoon heeft geen enkele vorm van permanentie nodig.
P1: De persoon kan op elk moment iemand telefonisch bereiken om raad te vragen.
P2: De persoon kan iemand telefonisch bereiken die raad kan geven en indien nodig later op 
de dag kan langskomen.
P3: De persoon kan iemand oproepen die snel fysiek aanwezig kan zijn om ondersteuning te 
bieden.
P4: Er moet gedurende grote delen van de dag iemand in de nabijheid van de persoon aan-
wezig zijn. Bij afwezigheid kan de persoon iemand oproepen die snel fysiek aanwezig kan zijn 
om ondersteuning te bieden.
P5: Er moet voortdurend iemand aanwezig zijn, maar die persoon hoeft niet voortdurend toe-
zicht uit te oefenen. Indien nodig moet onmiddellijk iemand fysiek aanwezig kunnen zijn om 
ondersteuning te bieden.
P6: Er moet voortdurend iemand aanwezig zijn en toezicht uitoefenen binnen gehoorsaf-
stand. Dat betekent dat er op elk ogenblik iemand in contact staat met de persoon, ofwel 
rechtstreeks ofwel onrechtstreeks (via babyfoon, webcam of andere middelen).
P7: De persoon heeft nood aan voortdurend toezicht omwille van zeer ernstige (d.w.z. levens-
bedreigende) gedragsproblemen en/of medische problemen. Deze waarde wordt enkel in 
zeer specifieke situaties toegekend.
Bron VAPH 

Personal Outcome Scale (POS)
een vragenlijst gebaseerd op de acht domeinen van kwaliteit van bestaan (Schalock 
& Verdugo, 2002). In een gesprek met de persoon zelf en/of met iemand uit het net-
werk van de persoon  worden ervaringen gevraagd over de kwaliteit van bestaan.  
Wat vinden mensen met een verstandelijke beperking van de kwaliteit van hun be-
staan? De POS bestaat uit een lijst met vragen die ingaan op de 8 domeinen.
Bron https://www.qolzone.org/pos/

Persoonlijke assistent : 
een meerderjarige die persoonlijke assistentie verleent in het kader van een overeenkomst met de 
persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger;
NUMAC : 2004035909

Persoonlijke assistentie : 
de handelingen van een persoonlijke assistent, gericht op het bijstaan en begeleiden van een per-
soon met een handicap bij het uitvoeren van de activiteiten met het oog op de organisatie van het 

https://www.qolzone.org/pos/


FOVIG Lexicon Werkgroep Bewindvoering                update    20230101                                  32   

dagelijks leven en de bevordering van de maatschappelijke integratie en participatie;
NUMAC : 2004035909

Persoonlijke-assistentiebudget  (PAB): 
het budget dat het agentschap aan de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordi-
ger toekent voor de gehele of gedeeltelijke tenlasteneming van de kosten van de persoonlijke assis-
tentie en de organisatie ervan;
NUMAC : 2004035909

Persoonsgebonden budget : 
het budget dat het agentschap aan de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordi-
ger toekent voor de gehele of gedeeltelijke tenlasteneming van de kosten van de ondersteuning en 
de organisatie ervan;
NUMAC : 2004035909

Persoonsvolgend Budget (PVB)
Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee een meerderjarige per-
soon met een handicap zorg en ondersteuning kan inkopen binnen zijn eigen netwerk, bij 
vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het 
VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet aangevraagd worden.
Bron VAPH

Persoonsvolgende financiering (PVF)
Met de invoering van de persoonsvolgende financiering wordt de financiering van zorg en 
ondersteuning meer vraaggestuurd en op maat gemaakt. De middelen worden direct gekop-
peld aan de persoon met een handicap en niet meer aan de zorgaanbieder.
Bron VAPH

Prioritering
In dit onderdeel moet u vragen beantwoorden die de Vlaamse toeleidingscommissie (VTC)  
toestaan om de prioriteringscriteria te beoordelen.
Bron VAPH

Prioriteitengroep
Je vraag naar een Persoonsvolgend Budget wordt geprioriteerd door een speciale commis-
sie. Afhankelijk van hoe dringend men jouw vraag vind, kom je terecht in een prioriteiten-
groep. Lees hier alles over de prioriteitengroepen.
bron KVG

Problematische Opvoedingssituatie (POS)
een toestand waarin de fysieke integriteit, de affectieve, morele, intellectuele of sociale ont-
plooiingskansen van minderjarigen in het gedrang komen door bijzondere gebeurtenissen, 
door relationele conflicten of door de omstandigheden waarin zij leven; 
NUMAC : 2009035022
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Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) 
Een psychiatrisch verzorgingstehuis is een gezondheidszorgvoorziening die zowel psychiatri-
sche zorg als begeleiding aanbiedt aan personen met een langdurige, gestabiliseerde psychi-
sche stoornis of een mentale handicap. 
Bron FOD gezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu 
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/patiententhemas/grens-
overschrijdende-gezondheidszorg/normen-tav-5

Q
R
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de 
vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor recht-
streeks toegankelijke hulp is geen aanvraag bij het VAPH of de intersectorale toegangspoort 
nodig.
Bron VAPH

Regelgevingimpactanalyse
De RIA heeft als doel om de kwaliteit van het openbaar beleid te verbeteren door op voor-
hand de potentiële gevolgen van het project te analyseren. De analyse kijkt zowel de econo-
mische als de maatschappelijke en ecologische impact van het project 
https://www.duurzameontwikkeling.be/nl/beleid/federale-strategie/instrumenten/de-fede-
rale-langetermijnvisie-ltv-voor-duurzame-2

Regionale Prioriteitencommissie (RPC)
Een commissie die oordeelt hoe dringend jouw vraag naar een Persoonsvolgend Budget is.
Reguliere dienstverlening
Ondersteuning door diensten die niet handicapspecifiek zijn en waar iedereen gebruik van 
kan maken. vb: poetshulp, maaltijd aan huis, taxicheques, tuinman, oppasdiensten…

Reguliere diensten : 
ondersteuning die verstrekt wordt door functies in te zetten van diensten binnen de gezondheids- en
welzijnszorg; 
NUMAC : 2011035898

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Het Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering of RIZIV (Frans: Institut 
national d'assurance maladie-invalidité of INAMI) werd opgericht in 1963. Het is een open-
bare instelling voor sociale zekerheid. Het Instituut bestaat uit zes kerndiensten: 

• de Dienst Geneeskundige Verzorging 
• de Dienst Uitkeringen, 
• de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle 

https://www.duurzameontwikkeling.be/nl/beleid/federale-strategie/instrumenten/de-federale-langetermijnvisie-ltv-voor-duurzame-2
https://www.duurzameontwikkeling.be/nl/beleid/federale-strategie/instrumenten/de-federale-langetermijnvisie-ltv-voor-duurzame-2
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/patiententhemas/grensoverschrijdende-gezondheidszorg/normen-tav-5
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/patiententhemas/grensoverschrijdende-gezondheidszorg/normen-tav-5
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• de Dienst Administratieve Controle 
• Fonds voor Medische ongevallen 
• Algemeen ondersteunende diensten

Binnen het RIZIV maken de verschillende partners, de werknemers, werkgevers, verzeke-
ringsinstellingen en zorgverstrekkers (onder andere artsen, kinesisten, apothekers, farma-
ceutische industrie) afspraken over onder meer: 

• erkenningsvoorwaarden 
• nomenclatuur 
• werkingsmodaliteiten 
• kosten- en terugbetalingstarieven

Bron: RIZIV https://www.riziv.fgov.be
 

S
Sector: 
een aangelegenheid, of een onderdeel daarvan, binnen het gezondheidsbeleid of het wel-
zijns- en gezinsbeleid; 
bron: Ontwerp van decreet over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin  VR 2022 1706 DOC.0627/2BIS 

Schaal voor Motoriek bij Zwakzinnigen (SMZ)
zie Vineland- 3-NL

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) 
De SERV is het huis van het Vlaams sociaal overleg waar de Vlaamse werkgeversorganisaties 
(Voka, Unizo, Boerenbond en Verso) en werknemersorganisaties (ACV, ABVV, ACLVB) waarin 
ze samenwerken aan adviezen en akkoorden over belangrijke sociaal-economische onder-
werpen. 
https://www.serv.be/serv

Sociaal netwerk : 
een of meer natuurlijke personen die vanuit een familiale, sociale of emotionele band de zorgvrager, 
niet beroepshalve maar meer dan occasioneel, helpen of ondersteunen, of die betrokken zijn bij zijn 
dagelijkse leven; 
NUMAC : 2011035898

Sociale Redzaamheidsschaal Zwakzinnigen (SRZ)  zie Vineland- 3-NL

Spoedprocedure:
Wie lijdt aan een specifieke snel degeneratieve aandoening, kan een persoonsvol-
gend budget aanvragen via de spoedprocedure. Het VAPH kan dan onmiddellijk een 
budget toekennen. Ook een kind (van 6 tot en met 17 jaar) kan een persoonlijke-

https://www.serv.be/serv
https://www.riziv.fgov.be/
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assistentiebudget toegekend krijgen via een spoedprocedure wanneer er sprake is 
van een specifieke snel degeneratieve aandoening. 
Bron VAPH 
Storend Gedrag schaal voor Zwakzinnigen (SGZ) zie Vineland- 3-NL

Subsidie-eenheid:
Een subsidie-eenheid is een vrij samen te stellen groep van zorgaanbieders die ressorteren 
onder dezelfde inrichtende macht. De zorgaanbieders kunnen zijn: een multifunctioneel cen-
trum (MFC), een vergunde zorgaanbieder (VZA), een aanbieder van rechtstreeks toegankelij-
ke hulp (RTH-aanbieder), een forensische VAPH-unit, een project voor personen met een 
handicap in de gevangenis, een unit voor geïnterneerden en een observatie-, diagnose- en 
behandelingsunit (ODB-unit). Een dienst ondersteuningsplan (DOP) is steeds een afzonderlij-
ke subsidie-eenheid. 
Bron VAPH 

T
Temperamentsschaal voor zwakzinnigen (TVZ)  zie Vineland- 3-NL

Thuisbegeleiding:
Een vorm van hulpverlening waarbij men bij jou thuis komt. Je kan deze begeleiding zowel 
krijgen via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp als met je Persoonsvolgend Budget.
bron KVG

Toewijzing : 
de beslissing van het agentschap (VAPH) die bepaalt welke ondersteuning het ten laste zal nemen. 
NUMAC : 2004035909

U
Uitzonderingsprocedure 7/7
Personen die in het oude systeem een goedkeuring hadden voor residentiële, voltijdse zorg 
en ook gebruik maken van ondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder maar bijvoorbeeld
een à twee dagen thuis werden opgevangen, konden tot 4 juni 2020 een aanvraag indienen 
voor de uitzonderingsprocedure 7/7. Die garandeert in dat geval dat onmiddellijk en voltijds 
ondersteuning wordt geboden.
Bron VAPH 

V
Verblijfplaats:
(nog verder uit te werken omtrent wettelijke verblijfplaats, duurzame verblijfplaats, hoofd-
verblijfplaats  etc )
Je gewone verblijfplaats is de plaats waar jij je als natuurlijke persoon hoofdzakelijk hebt ge-
vestigd (artikel 4 Wetboek IPR). Het is een feitelijk gegeven.
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Je hoeft niet te zijn ingeschreven in het Rijksregister of verblijfsrecht te hebben om een gewone ver-
blijfplaats in België te hebben.Je verblijf in België hoeft niet legaal te zijn opdat je gewone verblijf-
plaats voor het internationaal privaatrecht geldig is.

Om de gewone verblijfplaats te bepalen wordt rekening gehouden met persoonlijke of professionele 
omstandigheden die duurzame banden met die plaats aantonen, of wijzen op de wil om die banden 
te scheppen. Het concept is dus soepeler dan het begrip woonplaats.

Een gewone verblijfplaats kan je bewijzen met alle mogelijke bewijsmiddelen.

bron https://www.agii.be/thema/familiaal-ipr/familiaal-internationaal-privaatrecht/andere-
begrippen-familiaal-ipr/gewone-verblijfplaats

Vergunde zorgaanbieder (VZA):
Een vergunde zorgaanbieder is een zorgaanbieder bij wie je als meerderjarige terecht kunt 
voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning. 
bron: https://www.zorgwijs.be/faqdetail/d58dad96-4f3c-4e84-bb33-03f916075795

Verontrustende Situatie (VOS)  
een situatie die de ontwikkeling van een minderjarige bedreigt doordat zijn psychische, fysie-
ke of seksuele integriteit of die van een of meer leden van zijn gezin wordt aangetast of 
doordat zijn affectieve, morele, intellectuele of sociale ontplooiingskansen in het gedrang 
komen, waardoor het aanbieden van jeugdhulpverlening maatschappelijk noodzakelijk kan 
zijn; 
NUMAC 2013035791

Vertegenwoordiger: 
de natuurlijke persoon die samen met of in de plaats van de zorggebruiker optreedt bij alle 
handelingen die de zorggebruiker kan stellen in het kader van dit decreet, als die niet in staat
is zijn rechten zelfstandig uit te oefenen; 
bron: Ontwerp van decreet over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin  VR 2022 1706 DOC.0627/2BIS 

opgelet mogelijke discrepantie tussen de betekenis van “vertegenwoordiging” in kader van bewindvoe-
ring (nationale wetgeving ) en een “regionaal geïnitieerd kwaliteitsdecreet”  !!!!!

Vertegenwoordiging :  
het optreden van de bewindvoerder in naam en voor rekening van de beschermde persoon; 
NUMAC : 2013009163

Vertrouwenspersoon : 
persoon die als bemiddelaar optreedt tussen de bewindvoerder over de persoon, de bewindvoerder 
over de goederen en de beschermde persoon, de mening vertolkt van de beschermde persoon in de 
bij de wet bepaalde gevallen indien hij daar zelf niet toe in staat is of hem ondersteunt bij het uiten 
van zijn mening ingeval hij dit niet zelfstandig kan en toezicht uitoefent op de goede werking van het 

https://www.zorgwijs.be/faqdetail/d58dad96-4f3c-4e84-bb33-03f916075795
https://www.agii.be/thema/familiaal-ipr/familiaal-internationaal-privaatrecht/andere-begrippen-familiaal-ipr/gewone-verblijfplaats
https://www.agii.be/thema/familiaal-ipr/familiaal-internationaal-privaatrecht/andere-begrippen-familiaal-ipr/gewone-verblijfplaats
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bewind;  
NUMAC : 2013009163

Vineland- 3-NL:
Bij de doelgroep mensen met een Verstandelijke beperking worden regelmatig de vragenlijs-
ten AVZ, DVZ, SGZ, SMZ, SRZ en TVZ gebruikt. 
Dat deze instrumenten al behoorlijk verouderd zijn, blijkt ondermeer uit de ‘Z’ in alle namen 
van de instrumenten die staat voor Zwakzinnigen.  De term “zwakzinnige” werd gebruikt in 
de DSM-IV (1996), maar is in de DSM-5 (2014) vervangen door de term “Verstandelijke be-
perking”.  Ook de normen van al deze instrumenten zijn inmiddels behoorlijk verouderd (Nb 
de COTAN; Evers, Lucassen, Meijer, & Sijtsma, 2010, houdt een verouderingstermijn van 20 
jaar aan voor normen).
Een up-to-date alternatief voor de bovengenoemde vragenlijsten is de Vineland-3-NL Adapti-
ve Behavior Scales 3th Edition – Nederlandstalige bewerking (Vineland-3-NL).  Dit instrument
om adaptief gedrag in kaart te brengen is in 2021 in Nederland/ Vlaanderen op de markt is 
gekomen.
bron: https://www.pearsonclinical.nl/vineland-3-nl
Bron https://www.pearsonclinical.nl/whitepapers/de-vineland-3-nl-een-vervanger-voor-
de-avz-dvz-sgz-smz-srz-en-tvz

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) dat de sociale integratie van personen met een han-
dicap (een blijvende functiebeperking) bevordert.
https://www.vaph.be/

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG)
Het VAZG  is een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid van 
de Vlaamse overheid. 
https://www.vlaanderen.be/organisaties/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-over-
heid/be  leidsdomein-welzijn-volksgezondheid-en-gezin/agentschap-zorg-en-gezondheid  

Vlaamse Raad WVG (Welzijn, volksgezondheid, Gezin)
De Vlaamse Raad WVG (heeft geen rechtspersoonlijkheid) heeft als opdracht om akkoorden 
te sluiten tussen de stakeholders en de Vlaamse Regering over aspecten van het beleidsdo-
mein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
De Vlaamse Raad WVG heeft ook een adviesfunctie ten aanzien van de Vlaamse Regering en 
het Vlaams Parlement. 
https://www.vlaamseraadwvg.be/vlarwvg

Vlaamse toeleidingscommissie
De Vlaamse toeleidingscommissie (VTC) beoordeelt of de persoon kan erkend worden als 
persoon met handicap bij de aanvraag van een persoonsvolgend budget of een tegemoetko-

https://www.vlaamseraadwvg.be/vlarwvg
https://www.vlaanderen.be/organisaties/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-welzijn-volksgezondheid-en-gezin/agentschap-zorg-en-gezondheid
https://www.vlaanderen.be/organisaties/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-welzijn-volksgezondheid-en-gezin/agentschap-zorg-en-gezondheid
https://www.vlaanderen.be/organisaties/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-welzijn-volksgezondheid-en-gezin/agentschap-zorg-en-gezondheid
https://www.vaph.be/
https://www.pearsonclinical.nl/whitepapers/de-vineland-3-nl-een-vervanger-voor-de-avz-dvz-sgz-smz-srz-en-tvz
https://www.pearsonclinical.nl/whitepapers/de-vineland-3-nl-een-vervanger-voor-de-avz-dvz-sgz-smz-srz-en-tvz
https://www.pearsonclinical.nl/vineland-3-nl
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ming voor hulpmiddelen en aanpassingen. De commissie kent ook de prioriteitengroep toe 
bij de aanvraag van een persoonsvolgend budget.
Bron VAPH

Vlaams Welzijnsverbond:
Het Vlaams Welzijnsverbond groepeert voorzieningen uit vier sectoren in het welzijnswerk: 
jeugdhulp en gezinsondersteuning, ondersteuning van personen met een handicap, kinder-
opvang en ambulante revalidatie. 
https://www.vlaamswelzijnsverbond.be/

Voorziening : 
elke organisatievorm die de ondersteuning organiseert en/of verleent; 
NUMAC : 2004035909

opgelet mogelijke discrepantie tussen de betekenis van “voorziening” in ka-
der het decreet tot oprichting van het VAPH en een “regionaal geïnitieerd 
kwaliteitsdecreet”
elke organisatie die of een samenwerkingsverband dat erkend, vergund, gesubsidieerd of ge-
attesteerd wordt en in het kader van het gezondheidsbeleid of het welzijns- en gezinsbeleid 
instaat voor de organisatie of uitvoering van zorg; 
bron: Ontwerp van decreet over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin  VR 2022 1706 DOC.0627/2BIS 

Voucher:
Dit is een manier om je Persoonsvolgend Budget te vragen. Met een voucher vraag je het 
VAPH om het beheer van je budget voor jou te regelen. Het VAPH betaalt dan met jouw PVB 
de zorgaanbieder waar je zorg bij inkoopt. Het geld komt dus niet op jouw rekening.  Deze 
werkwijze kan alleen als je ondersteuning inkoopt bij diensten die door het VAPH vergund 
zijn. Wanneer je een vergunde VAPH-zorgaanbieder gekozen hebt, sluit je met hen een con-
tract af, via voucher. Het VAPH vergoedt dan rechtstreeks de dienst voor de ondersteuning 
die jij bij hen inkoopt.
bron KVG

Vraagverheldering
Om te weten welke vormen van ondersteuning het meest geschikt en nodig zijn, is het be-
langrijk dat wordt nagegaan hoe iemand leeft en wilt leven, wat zijn sterktes en zwaktes zijn,
welke ondersteuning hij al heeft en welke nog niet ... Dat proces heet een proces van vraag-
verheldering. Tijdens dat proces staan de noden en wensen van de persoon met een handi-
cap centraal.
Bron VAPH

W

https://www.vlaamswelzijnsverbond.be/
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welzijns- en gezinsbeleid: 
het beleid over het geheel van de aangelegenheden, vermeld in artikel 5, §1, II en IV, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met uitzondering van 
het beleid op het vlak van het onthaal en de integratie van inwijkelingen, de juridische eer-
stelijnsbijstand en de coördinatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïn-
terneerden; 
bron: Ontwerp van decreet over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin  VR 2022 1706 DOC.0627/2BIS 

Woon- en leefkosten
Een persoonsvolgend budget is een budget op maat waarmee budgethouders zorg en onder-
steuning kunnen betalen. Daarnaast hebben zij zoals iedere burger ook woon- en leefkosten.
Die kosten moeten ze net als iedereen met hun eigen inkomen betalen. 
Dat inkomen kan bijvoorbeeld bestaan uit loon uit werk, een inkomensvervangende tege-
moetkoming en andere inkomsten. 
Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee meerderjarigen zorg en 
ondersteuning kunnen inkopen binnen hun eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, indivi-
duele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbie-
ders.

Een inkomen is geld dat iemand krijgt door te werken (bv. loon), door een uitkering (bv. inko-
mensvervangende tegemoetkoming), door opbrengsten uit vermogen (bv. verhuur van een 
appartement) en dergelijke.

Woonkosten omvatten de vergoeding voor het gebruik of de huur van een woning, kamer, 
studio of appartement en eventueel gemeenschappelijke ruimtes. Ook het gebruik van wa-
ter, verwarming en elektriciteit en de vergoeding van normale en kleine herstellingen voor 
de gebruikte ruimtes kunnen aangerekend worden als woonkosten.

Voor sommige mensen is het nodig om hun kamer, leefruimte, de badkamer … aan te passen
omwille van hun handicap of specifieke hulpmiddelen in te zetten. Voor een aantal van die 
aanpassingen of hulpmiddelen krijgt de vergunde zorgaanbieder middelen van de overheid 
(bv. via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)). 
In dat geval mogen die kosten niet als woonkosten aangerekend worden.

Leefkosten hebben te maken met het levensonderhoud, namelijk voeding, drank,  onder-
houd en schoonmaak van de woning en de gemeenschappelijke ruimtes, aansluiting op in-
ternet en aansluiting van tv en telefoon,  was- en strijkservice, medicatie, verzorgingsproduc-
ten, kleding,  vervoer, ontspanning, abonnementen, verzekeringen 

meer detail, zie https://www.vaph.be/professionelen/vza/subsidiering/bijdragen-woon-
leefkosten/woon-leefkosten

https://www.vaph.be/professionelen/vza/subsidiering/bijdragen-woon-leefkosten/woon-leefkosten
https://www.vaph.be/professionelen/vza/subsidiering/bijdragen-woon-leefkosten/woon-leefkosten
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Woonplaats:
verder uit te werken ref definitie van “hoofdverblijfplaats” zie verblijfplaats 

X
Y
Z

Zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB):
Bij deze mensen is mate van de verstandelijke beperking dusdanig ernstig, dat het Intelligen-
tie Quotiënt niet betrouwbaar en valide te meten is met gestandaardiseerde instrumenten. 
Naar schatting is er bij driekwart van deze personen ook een ernstige motorische beperking 
aanwezig zoals spasticiteit en vergroeiingen zoals een scoliose waardoor zij veelal niet in 
staat zijn zich zelfstandig voor te bewegen en ook de functionele arm en handfunctie ernstig 
beperkt is. 
Bron: Rijkuniversiteit Groningen, Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Afdeling Ortho-
pedagogiek

Zorg: 
één activiteit of het geheel van activiteiten in het kader van het gezondheidsbeleid of het 
welzijns- en gezinsbeleid; 
bron: Ontwerp van decreet over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin  VR 2022 1706 DOC.0627/2BIS 

Zorgbudget voor mensen met een handicap
Het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) is bedoeld 
voor personen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood. Het zorg-
budget is een vast bedrag van 300 euro per maand dat uitbetaald wordt door de zorgkassen.
Bron VAPH

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
Ook wel bekend onder de oude naam zorgverzekering. Het is een zorgbudget van 130 
euro/maand voor mensen die veel zorg nodig hebben. Dat zijn bijvoorbeeld ouderen die in 
een woonzorgcentrum verblijven of mensen van alle leeftijden die thuis veel (eventueel pro-
fessionele) ondersteuning nodig hebben. 
bron KVG

Zorgbudget voor ouderen
Ook wel bekend onder de oude naam ‘tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Het is een 
zorgbudget voor 65’+ers met een zorgnood. Hoeveel dit budget bedraagt, hangt af van het 
inkomen en van de zorgzwaarte van die oudere persoon. Het is maximaal 583 euro/maand.
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bron KVG
Zorggebruiker: 
de natuurlijke persoon aan wie zorg wordt verstrekt, al dan niet op eigen verzoek. 
bron: Ontwerp van decreet over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin  VR 2022 1706 DOC.0627/2BIS 

Zorgkas
Een zorgkas organiseert in opdracht van de Vlaamse overheid de Vlaamse sociale bescher-
ming. 
Je betaalt je zorgpremie rechtstreeks aan je zorgkas. 
Elk Vlaams ziekenfonds heeft een zorgkas. Ook de Vlaamse overheid heeft een zorgkas (de 
Vlaamse Zorgkas).  bron https://www.vlaamsesocialebescherming.be/contact/de-zorgkassen

Op 30 maart 1999 is het decreet in verband met de organisatie van de zorgverzekering  
goedgekeurd door het Vlaamse parlement. 
In dit decreet staan de doelstellingen, aansluitingsplichten, organisatie van het Vlaamse 
Zorgfonds, werking van het Vlaamse Zorgfonds, procedures, de toepassingsvoorwaarden en 
de oprichting van zorgkassen.
NUMAC : 1999035594

De vanaf 1 okt 2021 (voor een termijn van 5 jaar) erkende zorgkassen in Vlaanderen zijn 
de CM-Zorgkas Vlaanderen
de Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
de Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten
de Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
en de Neutrale Zorgkas Vlaanderen

Zorgvrager : 
de persoon met een handicap als vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 7 mei 2004 tot oprich-
ting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap, of een vermoeden ervan, die voldoet aan de voorwaarden van artikel 
20 en 21 van voormeld decreet. 
NUMAC : 2011035898

Zorgwijs : 
Zorgwijs is een website van PVBwijzer vzw in samenwerking met het VAPH.
De vzw PVBwijzer werd eind 2018 opgericht met het oog op het bieden van een neutraal, 
duidelijk en actueel overzicht van het zorgaanbod voor personen met een persoonsvolgend 
budget. 
Met de website Zorgwijs wil PVBwijzer zo de mensen met een handicap de weg wijzen naar 
de ondersteuning die het best bij hen past. Zorgwijs bundelt verschillende types zorgaanbie-

https://www.vlaamsesocialebescherming.be/contact/de-zorgkassen
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ders op één platform en biedt de mogelijkheid aan budgethouders om een vacature te plaat-
sen. 
Vanaf midden 2022 vind je op Zorgwijs ook de zoekmachine voor de Rechtstreeks Toeganke-
lijke Hulp (RTH). Dit is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begelei-
ding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. 
vzw PVBwijzer wordt bestuurd door vertegenwoordigers van organisaties uit de sector: 
Alin VZW, ALS Liga, Dito, FOVIG, KVG, GiPSo, Onafhankelijk Leven, SOM, Vlaams welzijnsver-
bond en Zorggezind. Betrokken partners zijn Zoom, Absoluut, OC Cirkant, Steunpunt Groene 
Zorg, Agillitis en Stan.
Bron: https://www.zorgwijs.be/over-ons

Zorgzwaarte-instrument (ZZI) :
Het zorgzwaarte-instrument is een set van schalen, instructies en beslissingsregels die toe-
laat om eenduidig en objectiveerbaar de zorgzwaarte van iedere meerderjarige persoon met 
een handicap uit te drukken in een aantal parameters. 
Het ZZI laat toe om de volledige nood aan ondersteuning van de persoon met een handicap 
in kaart te brengen, ongeacht de vraag door wie deze zorg opgenomen zal worden. 
Het gaat hierbij om één zelfde instrument, dat voor de inschaling van de ondersteunings-
nood van alle personen met een handicap vanaf de leeftijd van 18 jaar kan worden gehan-
teerd. 
Voor meer detail zie ook definities van Permanentienood en Begeleidingsintensiteit in deze 
Lexicon. 
Bron VAPH

https://www.zorgwijs.be/over-ons
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