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THEMA : Einde Wachtlijsten ?
Of beter gezegd : Wachten op Godot ?
1. Ontstaan :
Eerst een paar cijfers per 31.12.2012 :

18.110 Actieve zorgvragen op de wachtlijst
2.742 PAB-aanvragen op de wachtlijst

Totaal : 20.852 wachtenden op de hen door het VAPH erkende en toegezegde ondersteuning.
En speciaal voor dit publiek : in 2012 werden er 186 PAB’s effectief toegekend.
186 op 2.742, nog een lange weg te gaan, zonder dan nog rekening te houden met aangroei.
Nochtans zijn de wachtlijsten ontstaan uit iets goed nl. de zorgregie. De zorgregie was bedoeld als
instrument om de effectieve noden in kaart te brengen, als tussenportaal tussen vraag en aanbod, om dan
te kijken hoe die noden kunnen worden ingevuld vanuit de aanbodzijde. Dus tot daar spreken we
eigenlijk puur van registratielijsten.
Jammergenoeg heeft men nagelaten er het broodnodige vervolg aan te breien, nl. het aanbod afstemmen
en differentiëren om aan de diverse vragen te kunnen voldoen. Zodoende zijn de registratielijsten al snel
uitgegroeid tot wachtlijsten, waardoor deze nog een aanzuigeffect kregen van “oei, ik heb nu wel nog
niets nodig, maar ik zal er mij maar al opzetten voor in het geval van…”.
Ondanks alle politieke beloftes uit de voorbije decennia, ondanks alle knip- en plakwerk, ondanks
misschien wel goede bedoelingen blijft het van kwaad naar erger gaan.
Maar ineens kwam er het lumineuze idee om RPC’s te installeren, met de ondertussen gekende evolutie
en problematiek.
De RPC’s hebben als enige opdracht de vraag te sturen volgens het beschikbare aanbod. Zij krijgen
letterlijk de opdracht : hier zijn 20 evenwaardige dossiers met recht op…, kies er eentje uit.
Dus ipv het aanbod af te stemmen op de vraag, gebeurt net het omgekeerde onder het mom van de
economische en financiële crisis. De grootste procentuele stijging van de wachtlijsten is er echter
gekomen in economisch gunstige tijden… .
En ondertussen weten we dat er wel geld genoeg is, maar dat de politieke prioriteiten elders liggen :
voetbalstadions, TV-netten, zonnebank-wellnesscentra, overbodige en nutteloze studiebureau’s,
ontslagpremies, …..

2. En nu ? Wat met en wat na de veroordeling door de Raad Van Europa ? :
Op 18 maart 2013 heeft Europees Comité ter bescherming van het Sociaal Handvest België en zijn
deelstaten veroordeeld voor 7 inbreuken op het Charter mbt personen met een handicap.
Hoofdzonden :
- Plaatstekorten,

- Keuzerecht,
- Onvoldoende gedifferentieerd aanbod waarvan de toegankelijkheid sterk beperkt is en gebaseerd op
willekeur.
België en zijn deelstaten kregen de mogelijkheid om hun verdediging in te dienen, waarna de Raad van
Europa zich definitief zou uitspreken.
Voor Vlaanderen bestond de verdediging uit het insturen van het ontwerpdecreet van Minister
Vandeurzen, waarin het 2-trapssysteem, de zorgzwaarte-inschaling en de DOP’s worden uitgelegd.
Op 16 oktober 2013 bekrachtigd de Raad Van Europa echter volledig de oorspronkelijke veroordeling
en deze wordt omgezet in een resolutie ten laste van de Belgische Staat.
Een paar passages uit de resolutie:
- Geen enkele van de redenen ter verrechtvaardiging van de tekortkomingen, waardoor Personen met een
handicap geen toegang krijgen tot de gepaste zorg/ondersteuningsvorm, kunnen wettelijk aanvaard
worden.
- De overheid heeft tijd genoeg gehad om de nodige financiële middelen bijeen te brengen om deze
situatie te voorkomen
- De Belgische Staat brengt door deze tekorten gezinnen met gehandicapten in hachelijke situaties en
laat dan nog na deze gezinnen te beschermen.
- Deadlines werden stelselmatig voor zich uit geschoven. In Vlaanderen van 2003 naar 2010 en nu naar
2020.
- Er wordt zelfs letterlijk vermeld dat de RPC’s een inbreuk zijn op het principe van equal en effective
acces.
Kortom : de resolutie staat vol met “the authorities have failed…”, “failure by the government…”, ….
Er wordt op het einde ook aan toegevoegd :
-De Raad verwelkomt de aangekondigde maatregelen met als doel de situatie te regulariseren conform
het Charter.
- De Raad kijkt uit naar de rapportering (jaarlijks) waaruit de vooruitgang moet blijken.
Nu Europa dus de puntjes op de i zet en alle inbreuken bevestigd, dachten we een krachtig signaal te
krijgen van
de minister en zijn entourage.
Helaas, minister Vandeurzen en het VAPH houden er een totaal andere lezing van de resolutie op na.
Ofwel verstaan ze geen Engels, ofwel is het de zoveelste misplaatste goednieuwsshow zoals we er de
voorbije jaren meer over ons hebben gekregen.
Hun versie :
“ Raad van Europa positief over Belgische aanpak wachtlijsten”
Ik heb de resolutie bij en ze is ook beschikbaar op internet. Interessante lectuur. Als jullie het positieve
vinden waarover het VAPH en minister Vandeurzen spreken, gelieve mij dit te melden.
“ Raad van Europa vraagt geen bijsturing van het gevoerde beleid”
Dit is nergens te lezen. Het is net het huidig beleid waarop de veroordeling is gebaseerd. De rest zijn
aangekondigde maatregelen ter verdediging.
De Raad van Europa weet waarschijnlijk niet dat dit nog geen beleid is, maar slechts een
ontwerpdecreet, zonder enig financieringsplan, zonder enige uitvoeringsgarantie en weeral
doorgeschoven naar de volgende legislatuur.. En in de nieuwe zorgregie blijven de RPC’s de
allesbepalende toegangspoorten, alhoewel deze een inbreuk vormen op het Charter.
“ De Raad vermeldt duidelijk de maatregelen die Vlaanderen neemt”
De Raad van Europa voegt bij hun beslissing de ingediende verdediging door België en zijn deelregio’s,
gewoon als bijlage. Trouwens die van Vlaanderen is dan nog de minst uitgebreide.
….

Dit is écht de wereld op zijn kop zetten en bewust een leugenachtige boodschap verspreiden.
Nu, het VAPH is ondertussen wel al aan de slag gegaan met de resolutie, zij het weeral op de foute
manier. Ipv nu eens echt werk te maken van doortastende en afdoende maatregelen, is de operatie
“Opsmuk van de wachtlijsten en uitstel van de aanvragen” begonnen .
Een paar voorbeelden :
- Personen die vb. 5 dagen Dagcentrum vragen, en intussen genieten van 2 dagen (in vele gevallen via
overtalsituaties in de voorzieningen), worden van de wachtlijst geschrapt. De voorziening mag deze
mensen dan laten doorstromen naar fulltime indien er een plaats vrijkomt, zonder dat er nog langs de
RPC dient gepasseerd.
Op zich goed zou je denken, maar wanneer komen er plaatsen vrij, en wat dan met de peersoenen met
een prioriteitsticket.
- Blijkbaar moet je nu ieder jaar je PAB-aanvraag herbevestigen op risico dat je van de lijst valt.
- 21-jarigen dit verlenging gekregen hebben tot 25 jaar in de minderjarigencontext, worden sowieso tot
dan niet beslist tot prioriteit, dus probleem wordt 4 jaar verschoven
…
3. Toekomstperspectieven ?
Geen.
We zitten enkel met een ontwerpdecreet, geen garantie tot uitvoering.. De broodnodige financiering
ontbreekt, er worden door de minister zelfs geen pogingen meer ondernomen. Hij zegt zelfs letterlijk :
dat is voor de volgende Vlaamse Regering.
De RPC’s blijven bestaan waardoor alle intenties van vraaggestuurde zorg en ondersteuning in de kiem
worden gesmoord. Nochtans staat in het Charter dat het aanbod volledig de vraag moet tegemoetkomen.
Onze enige hoop is gevestigd op een kentering in de politiek wil. Als Platform Werk Wachtlijsten Weg
trachten wij de politieke fracties op één lijn te krijgen en hen duidelijk te maken dat het van moeten is.
Er zijn geen drogredenen meer. “Het mag niet van Europa” is ook niet meer geloofwaardig : het moét
van Europa !!!
Maar ook dit lijkt niet aan te slaan, ondanks de herhaalde mondelinge engagementen hieromtrent en
straffe uitspraken in de parlementaire commissie.

En dit brengt mij dan bij onze stelling :
De Wachtlijsten kunnen enkel en alleen verdwijnen als vandaag wordt ingezet op een zorgvernieuwing
die voldoet aan minimum de volgende uitgangspunten en doelstellingen :
- 100% conform het door Vlaanderen geratificeerde VN-Verdrag voor de rechten van Pmh
- Zorggarantie op maat
- Een unieke zorgzwaarte-inschaling die uitgaat van de Pmh en zijn netwerk
- Uitwerken van een gepersonaliseerd ondersteuningsplan vanuit het behoud van levenskwaliteit voor de
Pmh en zijn netwerk én met maximale kansen op verder ontwikkeling

- Keuzerecht van de Pmh om binnen de vastgestelde zorgzwaarte de ondersteuning in eigen regie te
organiseren
- Afstemming en diversificatie van het aanbod, zodat het ondersteuningsplan effectief in de praktijk kan
worden omgezet
Het is mensonwaardig om als overheid de noden van een Pmh te erkennen, samen met deze persoon en
of zijn netwerk een ondersteuningsplan uit te werken, om dan als overheid in gebreke te blijven en alle
verantwoordelijkheid af te schuiven…..op diezelfde Pmh en zijn netwerk.
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