
Strijd om behoud diagnosecentrum autisme in West- Vlaanderen
“Diagnosecentrum voor volwassenen 
met een (vermoeden van) autisme-
spectrumstoornis (DIASS) is een deel-
werking 
van vzw West-Vlaams Consultatiebureau 
voor Diagnostiek en Zorg (WVCB). 
Het interdisciplinair team van DIASS 
heeft intussen bijna 10 jaar ervaring in 
diepgaande diagnostiek/beeldvorming 
rond ASS. Ondanks de grote vraag hiernaar, 
oogt de toekomst van DIASS onzeker.  
In wat volgt, proberen we een complex 
verhaal te verduidelijken. 
Zowel op het terrein van ondersteuning 
van personen met een handicap/
beperking (perspectiefplan 2020 Minister 
Vandeurzen) als op het terrein van de 
geestelijke gezondheidszorg (artikel 107 

van de wet op de ziekenhuizen en andere 
verzorgingsinrichtingen) zijn er historische 
omwentelingen bezig. 
Daarnaast is er sprake van een 6e interne 
staatshervorming waarbij bevoegdheden 
verschuiven van de provincies naar 
Vlaanderen en/of naar het lokale niveau 
en van het federale beleidsniveau naar 
Vlaanderen. 
Naar de plaats van (zorg)diagnostiek bij 
al deze veranderingen, zeker voor wat 
betreft (jong)volwassenen met complexe 
functioneringsproblemen (vaak op snijvlak 
handicap/geestelijke gezondheidszorg), is 
het momenteel wat zoeken. 
De dienstverlening van WVCB vzw 
(deelwerking DIASS inbegrepen) bevond 
zich hierdoor de afgelopen jaren wat 
tussen schip en wal.
Sinds 2014 wordt de werking van WVCB 
vzw (deelwerking DIASS inbegrepen) 
niet langer financieel ondersteund door 
Provincie West-Vlaanderen. De financiële 
steun komt nu van de Vlaamse Overheid, 
maar die steun heeft geen lange termijn 
karakter (momenteel tot eind 2016). De 
directie van vzw WVCB probeert het 
kabinet van Minister Vandeurzen er al 
een tijd van te overtuigen dat er nood is 
aan een diagnosecentrum dat enerzijds 
kwaliteitsgarantie biedt en bovendien heel 

toegankelijk is voor iedereen. Intussen 
kunnen we een lichtpunt optekenen: in 
september moet een Ministerieel Besluit 
ervoor zorgen dat de werking van WVCB 
vzw ook in 2017 kan verder gezet worden. 
In het komende najaar starten bijkomende 
gesprekken op met de overheid om de 
mogelijkheden op de lange termijn te 
bekijken. 
De afgelopen periode bracht -niet in het 
minst voor de medewerkers- heel wat 
onzekerheid met zich mee. Daar valt/
viel in de dagelijkse werking weinig van 
te werken: DIASS blijft garant staan voor 
kwaliteitsvolle diagnostische trajecten en 
kan bouwen op een bijzonder deskundig 
interdisciplinair team. Directie en bestuur 
van WVCB kijken al verder en ijveren 
volop om de dienstverlening verder te 
ontwikkelen. Bedoeling is dat zowel 
jongeren binnen de transitieleeftijd als 
volwassenen met een (vermoeden van) 
ontwikkelingsstoornis (dus ruimer dan 
ASS) bij WVCB vzw terecht kunnen met 
vragen naar diagnostische uitklaring. De 
weg is nog lang, maar het optimisme blijft 
groot!
We blijven “duimen” voor meer zekerheid in 
het najaar
evc

Even respijt voor de mantelzorger

VZW VICTOR begeleidt pleegouders
Respijtzorg is een verzamelnaam voor 
voorzieningen die tijdelijk, beroepsmatig 
of vrijwillig de mantelzorger ontlasten 
om hem/haar even respijt te verlenen, 
vrijaf te geven als het ware. Hier springt 
de thuisbegeleidingsdienst VZW VICTOR 
met thuishaven te Roeselare in de bres. 
Niet dat ze zelf de mantelzorger even 
de last van de schouders neemt. Neen, 
VICTOR gaat op zoek naar pleegouders 
die dat willen doen en bereid zijn tijdelijk 
een kind met autisme (ASS) en normale 
begaafdheid onder hun hoede te nemen. 
Het blijft echter niet bij rekruteren alleen, 
VICTOR leidt ook kandidaat-pleegouders 
op en blijft ze ondersteuning bieden. VZW 
Autistem vindt dit project zo waardevol, 
dat ze besliste om het financieel – zij het 
tijdelijk voor 3 jaar – ter zijde te staan. 
Hoe is het project tot stand gekomen? 
Thuisbegeleidingsdienst VICTOR stelt vast 
dat gezinnen nu een minder groot netwerk 
hebben dan vroeger: ze wonen niet meer 
onder de kerktoren waar de grootouders 
ook wonen. Vaak zijn grootouders zelf 
nog actief in het beroepsleven en zijn ze 
daardoor minder beschikbaar voor de 
opvang van de kleinkinderen enzovoort. 
Wanneer ouders in deze gezinnen 
dreigen te bezwijken onder de druk die de 
opvoeding van een kind met autisme met 
zich kan meebrengen, dan heeft het weinig 
opties. Vaak is de enige uitweg een opname 

in een residentiële zorgvorm, hetzij voor 
een langere periode, hetzij voor een 
korte periode (kortverblijf), tot de ouders 
opnieuw op adem zijn gekomen. Het is 
voor ouders van een kind met autisme 
– zeker als het normaal begaafd is – niet 
evident om voor hun kind een voorziening 
te vinden waar het zich ook thuis voelt. De 
aanblik van kinderen met een ‘zwaardere’, 
vaak meervoudige problematiek in zo’n 
voorziening creëert een torenhoge 
drempel die door het kind én door de 
ouders niet genomen kan worden.

Tijdens haar begeleidingsmomenten heeft 

VZW VICTOR vastgesteld dat er veel 
mensen zijn waar de energie voorhanden 
is om tijdelijk een kind met ASS op te 
vangen. Dat kunnen mensen zijn die zelf 
een kind met ASS hebben grootgebracht en 
over expertise beschikken op het vlak van 
autisme. Maar ook mensen zonder ASS-
expertise.
De ervaring leert dat ouders van kinderen 
met ASS die even een adempauze willen 
inlassen, makkelijker de stap zullen 
zetten naar een ander gezin dan naar een 
voorziening. VZW VICTOR beseft dat 
kandidaat-pleegouders een duwtje in de 
rug nodig hebben om hen over de streep te 
trekken. Dit duwtje kan bestaan uit vorming 
en ondersteuning. VICTOR denkt hierbij 
aan de uitbouw van volgend takenpakket: 
contacten verzorgen met Pleegzorg 
(West-Vlaanderen), de organisatie van 
informatievergaderingen voor zowel 
ouders als kandidaat-pleegouders, 
documentatie schrijven en verspreiden, 
opvolging van prestatie, uitwerking van 
een vormingsaanbod voor kandidaat-
pleegouders. 

Autistem wil dit initiatief graag op gang helpen 
trekken met het verlenen van financiële hulp. 
Zij het dat die tijdelijk van aard is voor een 
periode van bijvoorbeeld 3 jaar. Waarna 
VICTOR het project met reguliere middelen 
kan overnemen.

Twee jaar woonproject Toekomststraat, een evaluatie
Ruim twee jaar geleden, op 23 mei 2014, 
werd het woonproject Toekomststraat te 
Avelgem voor volwassen personen met 
autisme en normale begaafdheid officieel 
geopend. In Autisprokkels 2014 werd daar 
uitvoerig over bericht. Hoe is het initiatief 
in de voorbije twee jaar geëvolueerd, wat is 
er gebeurd, hoe ver staat het ermee? Tijd om 
een stand van zaken op te maken.
Eerst dit: momenteel zijn 7 van de 8 
studio’s bewoond. Wel strookt de invulling 
niet helemaal met het opzet van het 
woonproject, want niet alle residenten zijn 
mensen met autisme en met een normale 
begaafdheid. Dat heeft te maken met de 
strikte regelgeving bij het VAPH, waardoor 
personen met autisme en met een normale 
begaafdheid moeilijk toegang krijgen tot het 
project. Dat er 1 studio van bij het begin leeg 
is blijven staan, is bizar en onbegrijpelijk in 
een beleidsklimaat waarbij het wegwerken 
van de lange wachtlijsten prioritair is.
Positief is dan weer wel, vast te stellen 
dat de bewoners van de Toekomststraat 
zich ondertussen geïntegreerd hebben in 
de lokale gemeenschap. Ze oefenen een 
activiteit uit in de omgeving en pikken 
hun graantje mee uit het plaatselijke 
vrijetijdsaanbod.
VZW Autistem heeft ondertussen flink 
bijgedragen aan het wooncomfort van de 
residenten. Ook al zat  daar een behoorlijke 

financiële inspanning aan vast. Zij kocht 
verf, hielp de studio’s verven – zelfs het 
begeleiderslokaal – liet grote tuinhuizen 
optrekken die gebruikt worden als 
bergruimte voor de 8 studio’s en installeerde 
fraaie douchedeuren in de badkamers. Ook 
kocht ze een fiets voor de begeleiders. Straks 
zal Autistem ook haar duit in het zakje doen 
voor de aanleg van de tuin. Alles samen 
hangt daar tot nog toe een prijskaartje aan 
vast van € 46.500.
Maar er is meer. “Wij, ouders, zijn 
ervaringsdeskundigen  als het gaat over 
het aanvoelen van en de kennis over 
autisme”, is een van de gevleugelde 
uitspraken van Autistem-voorzitster Joke 
Seegers. De onweerlegbare waarheid 
achter deze uitspraak kwam goed van pas 
bij het opstarten van het woonproject 
Toekomststraat, waar het stroomlijnen 
van de begeleiding één grote leerschool 
bleek. De ploeg begeleiders die het heft 
in handen kreeg, kon nog maar weinig 
ervaring voorleggen inzake het omgaan 
met ‘volwassenen met autisme en met een 
normale begaafdheid’. De raadgevingen 
en feedback van de ouders en het 
bewonersnetwerk waren van onschatbare 
waarde – of zouden het moeten zijn – voor 
het team begeleiders. Bovendien was er 
al direct na de opstart personeelsverloop. 
Kwam daarbij dat de kinderwens van het 

jonge, overwegend vrouwelijke team, geen 
dode letter bleef en ook dat zorgde voor nogal 
wat wisselende gezichten. Die gedwongen 
flexibiliteit was/is voor mensen met autisme 
die nood hebben aan structuur, soms 
moeilijk te verhapstukken. Nu is de équipe 
van de mobiele thuisbegeleiding bij groep 
Ubuntu, de overkoepelende voorziening van 
het woonproject Toekomststraat, mee in de 
begeleiding ingeschakeld. Hopelijk zorgt dat 
voor meer standvastigheid.
De inbreng van VZW Autistem beperkt 
zich niet alleen tot het verstrekken van 
feedback en kennisoverdracht aan het 
begeleidingsteam van het woonproject 
Toekomststraat. Zij staat tevens ter 
beschikking voor uitleg over en rondleidingen 
in het woonproject ten behoeve van andere, 
beginnende groepen ouders die met een 
soortgelijk initiatief van start willen gaan. 
Autistem is steeds bereid haar ervaring 
te delen met andere organisaties die haar 
doelgroep genegen zijn. Ook in andere 
provincies zijn ouderwerkgroepen begaan 
met dezelfde problematiek. VZW Autistem 
reikt die verenigingen graag de hand en 
hoopt op een actieve samenwerking met de 
bedoeling een platform te creëren dat door 
de overheid gehoord wordt: Samen staan we 
sterker!!!

Uitstap met PWC naar Technopolis en Maneblussers
21 mei 2016 was de dag!
We verzamelden aan de kerk van Varsenare 
en vandaar vertrokken we met een bus naar 
Mechelen. Aangekomen in Technopolis 
kregen we wat uitleg en een armband. 
Met deze armband moesten we ons eerst 
registreren. Dan konden we vrij rondlopen 
om wat proeven te gaan doen. Voordat je 
startte met een proef moesten we telkens 
onze armband voor een sensor houden. 
Zo werden je resultaten geregistreerd en 
die kreeg je na je bezoek aan Technopolis 
per elektronische post toegestuurd. Wat 
kon je allemaal ontdekken in Technopolis? 
Je kon ondermeer ontdekken waarom 
een windmolen 3 wieken heeft, hoe geluid 

zich voortplant, hoe je je haren kon laten 
rechtstaan door middel van elektriciteit. 
Er was ook een vliegtuigsimulator waar je 
je handigheid als piloot kon testen.  Je kon 
zelf ondernemer worden, zelf een helpdesk 
bedienen, zelf een zaak opstarten. Ook kon 
je ondervinden hoelang het duurt voordat 
een buis zich vult met water als je onderaan 
met je hand een gaatje afsluit, ook hoe je de 
loop van water kon veranderen door met 
een soort van plastiek schotten banen te 
maken. Hoe hard je moet draaien aan een 
wiel om in een buis met water een draaikolk 
te veroorzaken. Kortom, je moet eens langs 
gaan naar Technopolis om te ontdekken wat 
je daar allemaal kan doen, want het is te veel 

om allemaal op te noemen. Over de middag 
kregen we een spaghetti aangeboden door 
de mensen van PWC. Nadien hebben we 
Technopolis nog wat verder bezocht. 
Rond de klok van 14u. zijn we dan terug 
samengekomen en met de bus zijn we 
dan naar de stad Mechelen gereden. Na 
een korte wandeling kwamen we aan op 
het plein waar we een gids ontmoetten. 
De gids vertelde onder anderen hoe de 
Mechelaars aan de naam Maneblussers 
kwamen: dit is omdat de maan ooit de kleur 
van vuur moet gehad hebben en deze gloed 
kwam vanachter de Sint-Rombouts toren 
waardoor de Mechelaars dachten dat deze 
in brand stond. Daarop probeerden ze hem 
te blussen. Ook de grote kerk van de stad 
Mechelen is een bezoek waard. Kijk zeker 
eens goed naar het houtsnijwerk van de 
oude preekstoel.
Helaas was onze tijd te kort om alle 
belangrijke plaatsen van de stad te bezoeken.
Rond de klok van 16.30 u. zijn we dan 
terug op de bus gestapt en vertrokken 
richting Varsenare. Eenmaal aangekomen 
in Varsenare namen we afscheid van de 
mensen van PWC.
Het was een leuke dag.
Bedankt aan de mensen van PWC om ons 
deze uitstap te schenken.

Jeroen
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Autistem neemt het al 25 jaar op voor volwassenen met autisme
De oudervereniging Autistem bestaat 
sinds 1991 en is gegroeid op initiatief 
van enkele ouders van kinderen met 
autisme en normale begaafdheid. Haar 
doelstelling is het bevorderen van de 
levenskwaliteit van die kinderen in West-
Vlaanderen en Zuid-Oost-Vlaanderen. 
Omwille van de normale begaafdheid en de 
afwezigheid van een motorische beperking 
kon men geen aangepaste begeleiding 
vinden. Autistem nam zich voor om een 
aangepaste opvang te creëren voor deze 

‘andersbegaafde’ kinderen die door hun 
autisme moeilijk zonder begeleiding kunnen 
leven. Autismespectrumstoornis (ASS) 
is een ontwikkelingsstoornis met sociaal 
communicatieve beperkingen, stereotiep, 
repetitief gedrag en specifieke interesses. 
Autistem zorgde en zorgt nog steeds voor 
huisvesting, werk, invulling van vrije tijd en 
begeleiding. De oudervereniging was ook 
medeoprichter van het Diagnosecentrum 
voor Autisme spectrumstoornissen (DIASS) 
in Roeselare. Daar kunnen volwassenen 

vanaf 21 jaar met (een vermoeden van) 
autisme terecht voor een onderzoek 
en/of diagnose. Autistem verleent 
eveneens advies aan zoekende ouders van 
adolescenten met autisme spectrumstoornis 
of een vermoeden van. Zij richt zich ook op 
jongvolwassenen die nog thuis verblijven. 
Het is voor hen maar ook voor hun ouders 
belangrijk dat ze, mits de juiste begeleiding, 
aan vrijetijdsactiviteiten kunnen deelnemen.

Wat Autistem in samenwerking met andere instanties de voorbije 25 jaar realiseerde mag best eens in de schijnwerpers worden geplaatst.

Een overzichtje:

-1992: start overleg en samenwerking met vzw Oranje
-1994: aanwerving jobcoach dankzij de logistieke steun van vzw 
Oranje Brugge
-1996: start overleg en samenwerking met het MPI Het Anker 
-1998: officieel samenwerkingsakkoord met MPI Het Anker (Nu 
“De Kade” vzw)
-2000: ter beschikking stellen van 2 voertuigen i.s.m. UFB (non 
profitorganisatie United Fund for Belgium)
-2001: opening tehuis voor 9 volwassen personen met autisme aan 
de Oude Dorpsweg te Varsenare, een samenwerkingsverband met 
Het Anker Brugge
-2002: vrijetijdsproject voor alle volwassen personen met autisme 
die door vzw Het Anker begeleid worden

-2006: mede oprichten van het diagnosecentrum voor volwassen 
personen met (vermoeden van) autisme DIASS te Roeselare. Dit 
in samenwerking met de West-Vlaamse Consultatiebureaus en de 
Provincie West-Vlaanderen.
-2007: financiële ondersteuning binnenhuisinrichting woonproject 
’t Plein van Het Anker met 6 studio’s in Ettelgem 
-2008: schenking van 2 minibussen om slechte verbindingen via het 
openbaar vervoer naar Brugge op te vangen
-2011: vrijetijdsproject in vzw De Stroom Kortrijk, een partner 
van de groep Ubuntu (Feniks Avelgem, De Regenboog Kuurne), 
waarmee Autistem een samenwerkingsakkoord afsloot
-2014: opening flatjes voor 8 volwassen personen met autisme 
(en een normale begaafdheid) aan de Toekomststraat in Avelgem. 
Autistem hielp het project aansturen en kwam over de brug met 
logistieke en financiële hulp, dit in samenwerking met  Groep 
Ubuntu uit Avelgem.
-2016: Project Respijtzorg in samenwerking met 
thuisbegeleidingsdienst VZW Victor uit Roeselare en Pleegzorg 
West-Vlaanderen.

Het voorzitterschap van Autistem werd waargenomen door Henri 
Verscheure (1991-1996), Jaak Sercu (1996-2008) (foto rechts) en van 
2008 tot heden door Joke Seegers (foto links)

13de Wijnactie
Open uw hart en proef

Beste vrienden en sympathisanten van Autistem,

Oktober wijnmaand. Geen toeval dat VZW Autistem net nu uitpakt 
met haar wijnactie, de 13de  al uit haar geschiedenis. Bovendien is 
de kerst- en eindejaarsperiode in zicht met uitgelezen momenten 
om bij een knetterend haardvuur een verkwikkend glaasje te heffen 
of een copieuze maaltijd rijkelijk te begeleiden met een passende 
rode of witte wijn. En smaakt dit glaasje niet nog eens zo lekker als 
je weet dat het goede doel ervan is gediend? De Romeinse dichter 
Horatius wist het al: “De wijn opent het hart”. Tijd dus om de lege 
rekken in de wijnkelder aan te vullen. En weet je niet goed wat te 
kiezen, dan kan VZW Autistem een inspiratiebron zijn. Voor haar 
dertiende wijnactie liet zij haar keuze vallen op 5 wijnen: twee witte 
van Franse origine en drie rode, afkomstig uit Italië, Frankrijk en 
Chili. Ze werden voorgeproefd door een ‘neutrale jury’ die vooral 
oog had voor de correcte prijs-kwaliteit verhouding. Ook de 
‘vaste waarden’, de Cava Brut Pupitre en portwijn Fonseca maken 
onvermijdelijk deel uit van het aanbod. Opnieuw staat de zachte 
Chileense olijfolie Las Docientas als toemaatje in de aanbieding. 
Maak gerust uw keuze en stuur/mail ons per kerende uw bestelling 
toe. 
Dankjewel en proost!

Op zondag 11 december 2016 brengt het koor De Colores een kerstconcert t.v.v. Autistem
DE COLORES:

meerstemmigheid uit de zachte sector
en nog iets meer

De Colores, het koor van de zachte 
sector, is gestart als –Tordalekoor- 
met personeelsleden van Tordale, een 
voorziening voor mensen met een 
beperking in Torhout. 

In 2000 nam het koor een nieuwe start 
onder de naam De Colores, maar met 
dezelfde visie als in de beginjaren: zingen 
over het visioen van een nieuwe wereld, 
waar aandacht is voor élke mens met 
zijn gaven, beperktheden en noden. Dit 
krijgt woord en klank in geëngageerde / 
religieuze liederen, veelal Nederlandstalig 
en van Huub Oosterhuis. Maar ook in 
profane liederen en leuke meezingers uit 
andere culturen. 
Het koor komt écht tot zijn recht in het 
eigen concertaanbod. Dan slaagt dirigent 
en bezieler Filip Bisschop er telkens weer 

in om een programma uit te bouwen dat 
muzikaal en inhoudelijk verrast, verdiept, 
ontroert, beroert. Samen met de vaste 
pianist Martijn Devos en een 70-tal 
enthousiaste zangers brengt De Colores 
zoveel schoonheid om van te leven.
Het kerstconcert belooft al het voorgaande 
waar te maken. De liederen zijn heel 
zorgvuldig gekozen om het kerstverhaal 
te brengen in al zijn waarachtigheid en 
vertaald naar vandaag. Niet vrijblijvend, 
maar oproepend. 
Het tweede deel is dan wel wat luchtiger en 
bedoeld om af en toe mee te zingen. Want 
veel mooie kerstliederen verdienen het om 
blijvend bewaard en gezongen te worden.
Niet te missen!

Kerstconcert De Colores Sint Maartenskerk, 
Sint Maartensplein, Kortrijk
Aanvang Concert om 15u
Deuren open vanaf 14u30
Tickets in voorverkoop in 12 euro

Aan de deur 15 euro te verkrijgen
bij voorkeur via info@autistem.be
of bij de bestuursleden en
leden van Autistem

Autistem pakt uit met nieuwe website
Autistem heeft een nieuwe website. De 
oude site was, zowel qua inhoud als qua 
vormgeving aan een opfrisbeurt toe, en 
een werkgroepje stak daarvoor tijdens 
de voorbije zomermaanden de koppen bij 
elkaar.

Met www.autistem.be willen wij info 
geven over de werking van onze vzw en 
zo Autistem beter bekend maken in een 
ruimere kring. Autistem werd opgericht 
in 1991 en er werden de volgende jaren 
heel wat initiatieven in gang gezet. Dat 
ging niet altijd even vlot en gemakkelijk, 
maar het enthousiasme en de werkkracht 
van ouders en sympathisanten maakte 
veel mogelijk. De nieuwe website zet alle 
realisaties van de vorige kwarteeuw nog 
eens in de kijker: de woonprojecten Oude 
Dorpsweg in Varsenare, ’t Plein in Ettelgem, 
de Toekomststraat in Avelgem, het 
diagnosecentrum DIASS… De financiering 
van Autistem was en is nog steeds een 
permanente opdracht: alle initiatieven 
qua fondsenwerving en sponsoring 
krijgen dus een ruime plaats. Zo wordt de 
tweejaarlijkse wijnverkoop van dit najaar 
toegelicht: welke wijnen worden er deze 

keer aangeboden, wanneer en op welke 
manier kan je bestellen…. Nog andere 
initiatieven worden gepland: één ervan is 
alvast het kerstconcert op 11 december 
in Kortrijk. Autistem wil in de toekomst 
verder groeien: via de site willen we nieuwe 
mensen bereiken, hen uitnodigen om lid 
te worden en zo onze vereniging sterker 
maken. Namen en mailadressen van leden 
komen voortaan in een database, wat de 
onderlinge communicatie makkelijker 
moet maken. Ook deze Sprokkels vind je – 
in een digitale versie – terug op de website. 
Het ligt in de bedoeling om regelmatiger 
zo’n soort digitale nieuwsbrief aan de leden 
van Autistem te bezorgen.

Op de site komt het thema autisme ook 
in ruimere zin aan bod. Er zijn momenteel 
immers grote wijzigingen aan de gang 
in de zorgsector voor personen met 
een handicap. Begin 2015 werd de 
zorg omgevormd naar FAM (flexibel 
aanbod meerderjarigen). FAM is een 
organisatievorm die meer zorg op maat 
mogelijk maakt voor mensen met een 
beperking.  Het systeem Persoonsvolgende 
Financiering (PVF) dat op 1 januari 2017 in 

werking treedt, laat toe deze zorg op maat in 
te kopen. De PVF kadert ook in Perspectief 
2020, het plan van Vlaams minister Jo 
Vandeurzen om de sector voor personen 
met een handicap grondig te hervormen. 
Al die ontwikkelingen worden op de site 
belicht onder meer met filmpjes van het 
Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap. Een belangrijk onderdeel is 
‘Waar kan je terecht?’: hier vind je namen 
en links van organisaties en initiatieven 
in West-Vlaanderen rond onderwijs, 
werken, wonen, vrije tijd en vakantie, 
thuisbegeleiding, diagnose van autisme,… 
Ook allerlei nieuwsjes en nuttige info 
krijgen er een plaats. Op die manier wil de 
nieuwe website een digitaal platform zijn 
om de weg te zoeken in de soms complexe 
wereld van autisme spectrum stoornissen.
Met deze nieuwe website wil Autistem, 
een kwarteeuw na de oprichting, zich 
resoluut richten op een verdere werking in 
de toekomst. Neem dus snel eens een kijkje 
op www.autistem.be. Vanzelfsprekend is 
de site ook een interactief medium. Met 
vragen, opmerkingen en suggesties ben 
je welkom op het nieuwe mailadres info@
autistem.be.

Persoonsvolgende financiering, niet allemaal rozengeur en maneschijn
Vanaf 1 januari 2017 krijgen alle 
volwassenen die gebruik maken van 
ondersteuning door een organisatie 
die erkend is door het VAPH (Vlaams 
Agentschap voor Personen met een 
Handicap), een persoonlijk budget. De 
grote verandering is dat organisaties 
niet langer gefinancierd worden door 
het VAPH voor een aantal plaatsen, 
maar dat de financiering rechtstreeks 
gaat naar de persoon zelf die daarmee 
dan zorg inkoopt bij één van die 
organisaties. Dit is dus wel een heel 
grote verandering en dat brengt onrust 
met zich mee zowel bij de organisaties 
als de betrokken personen met een 
beperking en hun omgeving.

In 2016 zijn  heel  wat  voorbereidingen 
hiervoor gebeurd. Voor iedereen die nu 
naar een dagcentrum gaat, in een huis 
verblijft, ondersteuning krijgt thuis of 
begeleid werk doet, is in de afgelopen 
maanden de ondersteuningsnood 
bepaald. Die nood is gekoppeld aan de 
ondersteuning die de cliënten nu krijgen 
vanuit een VAPH-voorziening. Op basis 
hiervan wordt het persoonsvolgend 
budget toegekend. 
Ook voor de mensen die op de centrale 
wachtlijst staan voor ondersteuning van 
een VAPH-voorziening is de afgelopen 
maanden de vraag naar een open plaats 
omgezet naar een aanvraag voor een 
persoonsvolgend budget en werd 
hiervoor ook al een budgetcategorie 
toegekend.
Wat betekent dit nu concreet?
De mensen die nu in een huis van een 
voorziening verblijven of meer dan 2 
dagen per week naar het dagcentrum 
gaan, zullen een persoonsvolgend budget 
krijgen waarmee ze de zorg die ze nu 
krijgen zelf kunnen kopen. Als ze voor 
dezelfde zorgformule kiezen zal er niet veel 
veranderen, tenzij de persoonsvolgende 
budgetten van alle bewoners van een groep 
samen minder is dan het budget dat de 
voorzienig nu besteedt aan begeleiders. 
Als dat zo is dan zullen op termijn minder 
begeleiders kunnen ingezet worden voor 
dezelfde groep bewoners.

Dit scenario is reëel omdat in het bepalen 
van de ondersteuningsnood het zeer 
moeilijk blijkt om de specifieke noden voor 
mensen met autisme uit te drukken.
Mensen die zelfstandig wonen of bij hun 
ouders wonen en die maximum één maal 
per week begeleiding krijgen of minder dan 
2 dagen per 

week naar het dagcentrum gaan van een 
VAPH –voorziening zullen waarschijnlijk 
GEEN persoonsvolgend budget krijgen. Zij 
zullen verdere ondersteuning moeten kopen 
van een jaarlijks budget RTH (Rechtstreeks 
Toegankelijke Hulp) van 8 punten waar 
iedereen met een (vermoeden) van een 
beperking recht op heeft. Met dit budget 
kan je per jaar maximum 52 begeleidingen, 
of dagen dagopvang, of dagen verblijf kopen.
Door deze regeling zullen heel wat mensen 
uit de boot vallen om een persoonsvolgend 
budget te krijgen. Heel vaak is er meer 
ondersteuning nodig, maar was er geen 
plaats in het dagcentrum of kon er niet meer 
begeleiding komen, of wil de persoon met 
autisme dit niet. Vaak zijn het de ouders zelf 
die dan instaan voor heel veel begeleiding 
en ondersteuning van hun kind. En deze 
ondersteuning van de ouders wordt helaas 
niet meegerekend voor het bepalen van het 
persoonsvolgend budget!
Voor de mensen die met een zorgvraag 
op de centrale wachtlijst stonden,is 
er een budgetcategorie bepaald. Die 
mensen blijven op de wachtlijst staan 
om een persoonsvolgend budget te 
krijgen. Alle aanvragen voor een PVB 
(PersoonsVolgendBudget) krijgen ook 
een prioriteitencategorie toegekend. 
Prioriteitengroep 1 is voor de meest 
dringende vragen. De overgrote 
meerderheid van de zorgvragen zal ingedeeld 
zijn in de laagste prioriteitengroep 3. 

Er is een lichtpuntje: Voor elke 
prioriteitengroep is er toch een budget 
voorzien en zal de vraag ook naar boven 
schuiven in volgorde van aanvraagdatum. 
Het is echt wel nog koffiedikkijken 
welke wachttijden er zullen zijn per 
prioriteitengroep. Als de verwachting 
was ontstaan dat de invoering van 
de persoonsvolgende budgetten de 
wachtlijsten zou oplossen dan is nu bijna 
zeker dat dit niet zo zal zijn.
Welke kansen zijn er?
En toch moeten we ook de voordelen van 
de Persoonsvolgende Budgetten inzien. 
Wie een persoonsvolgend budget krijgt, kan 
meer zelf kiezen hoe en bij welke voorziening 
hij/zij dit wil besteden. Betrokkene hoeft niet 
meer te wachten tot er een open plaats komt 
maar kan zelf initiatief nemen. Projecten 
zoals de Oude Dorpsweg in Varsenare en de 
Toekomststraat in Avelgem zijn mogelijk als 
mensen ervoor kiezen om hun PVB samen te 
besteden en gezamenlijk ondersteuning in 
te kopen bij een voorziening. Maar het is ook 
mogelijk om het PVB of een gedeelte om te 
zetten in cash om bijvoorbeeld zelf iemand 
in dienst te nemen.
Waar moeten we nog voor ijveren?
Tal van ouders zijn heel veel en deskundig 
bezig met concrete ondersteuning en 
begeleiding van hun zoon of dochter. Dit 
wordt niet meegeteld voor het bepalen van 
het PVB. 
Deze ouders als deskundige 
mantelzorgers worden nog te weinig 
gezien en ondersteund. Voor deze 
ouders moet er meer erkenning en 
ondersteuning komen!


