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Krachtlijnen 

Door de zesde staatshervorming beschikt Vlaanderen over de bevoegdheid om wat 

betreft revalidatie ook eigen beleidskeuzes te maken. Het is zeer goed dat deze beleidskeuzes 

nu neergeschreven zijn in een conceptnota en samenkomen in een duidelijke missie voor de 

Vlaamse revalidatie. De sectorale kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen 

met een Handicap van de Vlaamse Raad WVG die penhouder is van dit advies (hierna: de 

kamer) verwacht dat de vertaalslag van deze missie in een behoeftegericht en geïntegreerd 

revalidatiebeleid onderdeel wordt van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. De kamer vraagt om 

snelheid te maken in dit dossier. 

De versnippering van bevoegdheden inzake revalidatie tussen het Vlaamse en het federale 

beleidsniveau maakt blijvend structureel overleg en een eensgezinde aansturing vanuit de twee 

beleidsniveaus absoluut noodzakelijk. 

Bij de verdere uitwerking van het nieuwe revalidatieconcept vraagt de kamer dat meer rekening 

wordt gehouden met de grote diversiteit aan revalidatiebehoeften: fysieke problemen, 

cognitieve, psychologische en psychosociale noden, verslavingsproblematieken, revalidatie 

voor kinderen en jongeren, revalidatienoden bij ouderen, en zo meer. 

Verdere omslag naar een geïntegreerde en behoeftegerichte Vlaamse revalidatie 

De Vlaamse overheid dient de werkelijke nood aan revalidatie in Vlaanderen en per regio te 

objectiveren, deze informatie beschikbaar te stellen en een tijdspad uit te tekenen om aan deze 

noden tegemoet te komen. 

Het model van de conceptnota mist een uitgesproken intersectorale benadering doordat de 

focus volledig ligt bij de revalidatieziekenhuizen en -voorzieningen. Dit zijn uiteraard zeer 

belangrijke spelers, omwille van hun deskundigheid om aan de slag te gaan met specifieke en 

complexe revalidatieproblematieken. De omslag naar een behoeftegerichte revalidatie is 

hiermee echter niet volledig. De kamer meent daarom dat de ambitie van de conceptnota nog 

verder mag reiken en adviseert: 

 De uitbouw van een functioneel netwerk voor de revalidant, met nadruk op optimale 
toegankelijkheid en een koppeling aan zijn specifieke revalidatiebehoeften. De 
doorstroming binnen dit netwerk is gebaseerd op een multidisciplinaire en intersectorale 
inschaling en gelinkt aan een getrapte organisatie van de revalidatie in drie niveaus: 
basisrevalidatie, gespecialiseerde revalidatie en sterk gespecialiseerde revalidatie. De 
eigen keuze en regie van de revalidant wordt daarbij ook gehonoreerd. 

 Het breder toepassen van de uitgangspunten van de Vlaamse revalidatie voor transmurale 
opvangmogelijkheden en voor voorzieningen binnen de woonzorg, de sector voor personen 
met een handicap, de ruimere geestelijke gezondheidszorg en jongerenwelzijn. Structurele 
samenwerking in netwerken, onderbouwde doorverwijzing en herverwijzing en de uitbouw 
van een alternatief transmuraal aanbod zijn aangewezen. Dit moet gebeuren met respect 
voor de eigenheid en deskundigheid van alle actoren. Daarenboven moeten alle 
voorzieningen die revalidatie aanbieden, aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen. 

Aanbevelingen bij de beleidskeuzes 

De kamer is van mening dat de beleidskeuzes van de Vlaamse Regering op een goede manier 

richting geven aan het revalidatiebeleid. Omdat verdere uitwerking en verfijning nodig is, 

formuleert de kamer aanbevelingen bij elk van de beleidskeuzes. 
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1. Inkanteling in de Vlaamse sociale bescherming (VSB) 

De kamer onderschrijft de inkanteling van de Vlaamse revalidatie in de VSB. Over de verdere 

uitwerking van principes die gelden voor alle pijlers van de VSB (zoals de financiering, het 

meten en stimuleren van kwaliteit, …) moet snel grondig en intersectoraal worden gereflecteerd. 

Hoewel het waardevol is dat in de conceptnota nagedacht wordt over de toepassing van deze 

principes voor de revalidatiesector, is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk sectorspecifieke 

regelingen geïnstalleerd worden in de VSB. 

2. Keuze voor BelRAI als zorgzwaarte inschaling 

Een multidisciplinair en intersectoraal inschalingsinstrument is een voorwaarde om zorg en 

ondersteuning te organiseren op maat van de werkelijke behoeften. En dus dringt de kamer aan 

op een versnelde wetenschappelijke ontwikkeling van BelRAI (waarbij ook de stem van de 

sector meegenomen wordt). De koppeling tussen BelRai en de ICF-classificatie moet worden 

gemaakt om de behoeften te bepalen op basis van fysieke, psychische én sociale parameters. 

Om werkelijk te komen tot behoeftegerichte en ontschotte zorg en ondersteuning is het 

bovendien van groot belang dat behoeften sectoroverschrijdend opgepikt worden. De 

administratieve last van deze brede inschaling moet wel zo laag mogelijk worden gehouden.  

De kamer vraagt een aanpassing van het revalidatieconcept zodat er na een objectieve en 

correcte inschaling van de revalidatienood geen sprake meer is van prioritering. 

Om tot slot BelRai ook te gebruiken als basis voor een nieuw financieringssysteem moet 

stapsgewijs worden gewerkt. In ieder geval dient de financiering alle reële zorg- en 

ondersteuningsnoden te dekken. 

3. Een financiering die kwaliteit en performantie favoriseert met financiële 

toegankelijkheid voor de persoon met zorgbehoefte 

Het is goed dat er een onderscheid komt tussen zorggebonden en organisatiegebonden kosten 

en dat een koppeling is gemaakt met de zorgnoden. Maar het introduceren van een nieuw 

financieringssysteem baart de kamer wel zorgen en kan alleen na voldoende wetenschappelijk 

onderzoek naar de opportuniteit, haalbaarheid en duurzaamheid van het systeem in 

verschillende sectoren. 

Een persoon met een aangetoonde revalidatienood zal in de toekomst beschikken over 

zorgtickets die besteedbaar zijn in erkende Vlaamse revalidatievoorzieningen. Deze korf bevat 

dus niet alle mogelijkheden voor revalidatie. De kamer benadrukt dat dit geen belemmering mag 

zijn voor de revalidant die recht heeft op zorg op maat. 

Voor de kamer moet een deel van de financiering organisatiegebonden zijn, en rekening houden 

met de verschillen in organisatiegebonden kosten tussen zorgaanbieders. 

De financiële toegankelijkheid voor de persoon met zorgbehoefte moet streng bewaakt worden. 

Een duidelijke financiële regeling voor de vervoerskosten over zorg- en ondersteuningsvormen 

heen, hoort daar ook bij. 

4. Een performant en kwalitatief model 

De kamer is tevreden dat revalidatieziekenhuizen en -voorzieningen worden aangezet om op 

een performante wijze kwaliteitsvolle zorg te leveren en aan kwaliteitsborging en innovatie te 

doen. Kwaliteit wordt terecht op een dynamische wijze benaderd. 
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Echter het aanpassen van de financiering naargelang het resultaat van de controle op kwaliteit  

en outcome moet met grote voorzichtigheid gebeuren. Het resultaat van een revalidatieproces 

laat zich niet altijd goed meten en er moet rekening worden gehouden met de doelgroep, de 

mate van beperking, de revalideerbaarheid, het revalidatiepotentieel en de externe en 

persoonlijke factoren die revalidatie beïnvloeden. Voor de kamer zijn kwaliteit van zorg maar 

ook kwaliteit van leven de na te streven doelen van een revalidatieproces. 

5. Afstemming van het zorgaanbod op de zorgvraag 

Het is positief dat een deel van de revalidatiebedden zal evolueren naar R- of R+-bedden en 

naar alternatieve transmurale opvang. Het uitgangspunt van de omzetting moeten de 

veranderende noden van de bevolking zijn en ook parameters betreffende geografische 

spreiding spelen een rol. De kamer steunt ten volle het voornemen om te komen tot een 

fijnmazig netwerk via spreiding en uitbreiding van het aanbod. 

De kamer vindt het belangrijk om ook transmurale zorgketens en multidisciplinaire chronische 

revalidatie uit te bouwen, in nauw overleg met de woonzorgsector. Deze piste komt niet aan 

bod in de conceptnota. 

In een nieuw concept van revalidatie moet de personeelsinvulling – en de financiering ervan – 

overeenstemmen met de reële zorgzwaarte in de sector en zijn verschillende disciplines. 

6. Organisatie van het zorgaanbod op getrapte wijze 

Een getrapte organisatie met drie niveaus (zie eerder) is aangewezen en moet ziekenhuis-

overschrijdend worden gerealiseerd. Ook de band met de zorg en ondersteuning op de eerste 

lijn en de andere woonzorgvormen dient versterkt te worden. Een soort van liaison kan de zorg 

en ondersteuning rond de persoon met zorgbehoefte coördineren. 

In een getrapt revalidatiesysteem is een flexibele wisselwerking tussen revalidatievormen (en 

breder), de continuïteit van zorg en een vlotte doorstroom van revalidanten essentieel. Het is 

de revalidant zelf die zoveel mogelijk de regie in handen houdt. Kwetsbare mensen die daar 

nood aan hebben, moeten kunnen rekenen op de juiste omkadering.  

7. Keuze voor een patient centred, geïntegreerd beleid met de belendende sectoren 

In functie van het streven naar kwaliteit van leven en participatie aan de samenleving is het 

essentieel dat de Vlaamse revalidatie ingebed is in intersectorale zorg- en ondersteunings-

trajecten. Het stroomlijnen met andere vormen van zorg en ondersteuning mag er evenwel nooit 

toe leiden dat mogelijke wachtlijsten binnen de revalidatie doorgesluisd worden naar andere 

sectoren. 

De kamer vindt het goed dat de conceptnota de mogelijkheid geeft voor outreachende zorg 

vanuit de revalidatievoorzieningen. Het verder uitbouwen van de outreachfunctie moet kunnen 

gebeuren richting alle andere vormen van zorg en ondersteuning binnen het beleidsdomein 

WVG. 

8. Naar een globaal gestroomlijnd revalidatiebeleid 

De kamer verwacht dat verder wordt gewerkt aan het stroomlijnen van het revalidatiebeleid in 

Vlaanderen. Daarbij is aandacht nodig voor alle deelwerkingen binnen de revalidatie (ook 

diegene die ingekanteld worden in andere decreten binnen WVG), voor het beleid inzake 

hervalpreventie/plateaurevalidatie/… en voor de revalidatieovereenkomsten die niet onder de 

invulling van de “Vlaamse revalidatie” vallen. 
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Advies 

Situering 

Op 29 maart 2019 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de conceptnota “De Vlaamse 

revalidatie: op weg naar een gestroomlijnd, geïntegreerd Vlaams revalidatiebeleid”. In deze 

conceptnota is beschreven hoe de invulling van de nieuwe Vlaamse bevoegdheden inzake 

revalidatie de toekomst van het revalidatiebeleid mee zal inkleuren. Door de zesde 

staatshervorming heeft Vlaanderen immers belangrijke organieke en financiële bevoegdheden 

verworven binnen het revalidatielandschap.  

De Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Vlaamse Raad WVG) kreeg op 1 

april 2019 van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Jo Vandeurzen - 

de vraag om over de conceptnota advies te verlenen. De Vlaamse Raad WVG behandelde deze 

adviesvraag in de sectorale kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een 

Handicap (hierna: de kamer).  

De kamer vergaderde over de conceptnota op 7 mei, 23 mei, 11 juni en 27 juni 2019 keurde het 

voorliggende advies bij consensus goed. 

1 Algemene appreciatie 

De kamer waardeert ten zeerste dat er na een jarenlange inhoudelijke stilstand een concept is 

uitgewerkt waarmee de revalidatie een plaats krijgt in het geheel van zorg en ondersteuning in 

Vlaanderen1. Gezien de bevoegdheden van de Vlaamse en federale overheid inzake revalidatie 

nog volop met elkaar verweven zijn, begrijpt de kamer dat het geen makkelijke opgave was om 

hierrond Vlaams beleid te ontwikkelen.  

De keuze voor een Vlaamse focus in het revalidatiebeleid is nodig, in het licht van de huidige 

staatsstructuur en de bevoegdheidsverdeling die een echte geïntegreerde benadering erg 

moeilijk maakt. Om de transities in het revalidatiebeleid tot een goed einde te kunnen brengen, 

zijn afstemming en een eensgezinde aansturing vanuit de Vlaamse en de federale 

overheden essentieel. Blijvend structureel overleg tussen deze overheden is noodzakelijk en 

moet zich situeren op verschillende niveaus (zowel politiek als gespecialiseerd inhoudelijk en 

technisch). Zoniet dreigt de versnippering van bevoegdheden te leiden tot uiteenlopend beleid 

dat ernstige gevolgen kan hebben voor de revalidant die zijn weg zoekt in het 

revalidatielandschap, voor de revalidatieziekenhuizen en -voorzieningen en hun medewerkers.  

De stap naar een Vlaams revalidatiebeleid mag bovendien niet in de weg staan van het 

verderzetten van de dialoog om te komen tot een werkelijk langetermijnzorg- en 

ondersteuningsbeleid (long-term care and cure).  

                                                
1  De kamer buigt zich in dit advies over het beleid inzake revalidatie, maar kadert dit steeds binnen het geheel 

van zorg en ondersteuning in Vlaanderen. Revalidatie is immers deel van de keten van zorg en ondersteuning, 
die vorm krijgt naargelang de behoeften, vragen en levensdoelen van een persoon. We gebruiken in dit 
document daarom twee termen: wanneer we over het geheel van de sectoren en contexten in zorg en 
ondersteuning spreken, opteren we voor de generieke term persoon met zorgbehoefte (waarmee we bedoelen 
“de persoon met zorg- en ondersteuningsbehoefte en zijn naaste omgeving”). We hanteren de term revalidant 
wanneer de persoon met zorgbehoefte zich beweegt binnen de specifieke context van revalidatie. 
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De kamer vraagt de nieuwe Vlaamse Regering om het werk voort te zetten en om de verdere 

uitrol van een ambitieus en geïntegreerd revalidatiebeleid op te nemen in het Vlaamse 

regeerakkoord. 

Het Vlaamse revalidatiebeleid dat beschreven is in de conceptnota steunt op een degelijke 

missie. Voor de kamer is deze missie een goed uitgangspunt dat alvast vertaald is in verschillende 

actuele keuzes zoals de centrale rol voor de zorgbehoefte en -zwaarte, het werken met een keten 

van zorg en ondersteuning rond de persoon met zorgbehoefte, de intentie om 

sectoroverschrijdend te werken, het geven van ruimte voor innovatie en het creëren van een band 

tussen zorgnood en financiering.  

De kamer is evenwel bezorgd dat enkele essentiële bouwstenen die nodig zijn om deze missie 

in praktijk te brengen vandaag nog ontbreken. Zo mist de kamer een wetenschappelijk 

onderbouwde omgevingsanalyse die de bestaande noden en uitdagingen (qua capaciteit, 

financiering, personeelsomkadering, …) binnen de Vlaamse revalidatie in kaart brengt en 

waaraan een tijdspad is gekoppeld om tegemoet te komen aan deze noden. Verder is er nog veel 

werk aan de ontwikkeling en uitrol van de indicatiestelling, staan de kwaliteitsindicatoren nog niet 

op punt, is er nog geen blauwdruk van de zorgstrategische planning en geen echte intersectorale 

benadering van revalidatie. 

De conceptnota spreekt van “Vlaamse revalidatie”, een generieke term die inhoudelijk heel 

verschillende revalidatiewerkingen en doelgroepen omvat. Maar voor de kamer houdt de nota 

nog onvoldoende rekening met de diversiteit aan revalidatiebehoeften (m.n. fysieke problemen, 

cognitieve, psychologische en psychosociale noden, problemen inzake verslaving, revalidatie 

voor kinderen en jongeren, revalidatienoden bij ouderen,…). Bij de verdere uitwerking van het 

nieuwe revalidatieconcept vraagt de kamer meer aandacht voor de eigenheid van elk van deze 

behoeften. 

2 Een nieuw concept voor de Vlaamse revalidatie 

De Vlaamse revalidatie gaat over personen met ernstige, complexe stoornissen die belangrijke 

beperkingen in activiteiten en participatieproblemen met zich meebrengen. De kamer leest in de 

conceptnota dat voor de Vlaamse revalidatie de beperking (disability) de hoofdfocus is. Het is de 

geobjectiveerde revalidatiebehoefte die de toegang tot de revalidatie zal bepalen.  

De kamer heeft begrip voor de wijze waarop de Vlaamse Regering de Vlaamse revalidatie 

afbakent en in eerste instantie kijkt naar de sector van de revalidatieziekenhuizen, revalidatie-

voorzieningen en -centra en revalidatieovereenkomsten om de geformuleerde ambities waar te 

maken. Omwille van de complexiteit van de revalidatienoden en de deskundigheid binnen de 

sector om aan de slag te gaan met specifieke fysieke, psychosociale en cognitieve 

revalidatieproblematieken, is dit concept geoorloofd. De toevoeging van incentives voor kwaliteit 

(zie 3.4), van programmatie en erkenning en van een diversifiëring van de revalidatiebedden naar 

gespecialiseerd én transmuraal aanbod is positief. 

2.1 Objectiveer de noden en uitdagingen voor de 
Vlaamse revalidatie 

Als basis voor een beleid waarbij de persoon met zorgbehoefte centraal staat, is meer zicht nodig 

op de bestaande en te verwachten behoeften, uitdagingen, knelpunten en evoluties binnen het 

brede zorg- en ondersteuningslandschap. Het is absoluut noodzakelijk om ook de noden met 
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betrekking tot revalidatie mee te nemen, met inbegrip van het in kaart brengen van de diverse 

doelgroepen en hun specifieke revalidatiebehoeften. Dit mist de kamer in de conceptnota. 

Een objectivering van de revalidatienoden op niveau van individuen (zie ook 3.2) moet eveneens 

leiden tot een objectivering van de werkelijke nood aan revalidatie op Vlaams niveau en per regio. 

De Vlaamse Regering moet deze informatie op wetenschappelijk onderbouwde wijze verzamelen 

én beschikbaar stellen. 

De kamer leest in de conceptnota wel de aankondiging van een zorgprognosemodel dat 

momenteel in ontwikkeling is. De kamer steunt een flexibel systeem van zorgprognoses omdat 

dit een dynamisch karakter heeft zodat sneller op veranderde noden kan worden ingespeeld. In 

het zorgprognosemodel moeten alle vormen en alle doelgroepen van revalidatie aan bod komen. 

2.2 Maak een verdere omslag naar een geïntegreerde en 
behoeftegerichte Vlaamse revalidatie 

De kamer meent dat de ambitie voor het toekomstige Vlaamse revalidatiebeleid verder moet 

reiken dan beschreven is in de conceptnota. De omslag naar een behoeftegerichte revalidatie is 

niet volledig. Vertrekkend vanuit het standpunt van de persoon met een revalidatienood moet er 

daarom gewerkt worden aan de uitbouw van een functioneel netwerk voor de revalidant, met 

nadruk op optimale toegankelijkheid en een koppeling aan zijn specifieke 

revalidatiebehoefte. Op basis van een objectieve en uniforme indicatiestelling, de persoonlijke 

levensdoelen en met voldoende eigen keuze en regie van de persoon met zorgbehoefte kan 

binnen dit netwerk een behandeling starten.  

De doorstroming binnen het netwerk is gebaseerd op een multidisciplinaire en intersectorale 

inschaling (zie 3.2) en gelinkt aan een getrapte organisatie van de revalidatie (zie 3.6). Zo zal de 

revalidant komen tot de voor hem relevante transmurale revalidatie of op de plaats waar hij de 

beste basisrevalidatie of hoog specifieke revalidatiebehandeling kan krijgen, afgestemd op zijn 

revalidatienood. 

Om werkelijk te kunnen spreken van een behoeftegerichte revalidatie, adviseert de kamer om het 

beschreven functioneel netwerk eveneens breder intersectoraal in te bedden. Hoewel we in de 

conceptnota lezen dat “de term Vlaamse revalidatie een inhoudelijke term is die duidt op 

revalidatie als een deel van de zorg die intersectoraal van toepassing kan zijn”, mist het model 

zoals het dan verder uitgewerkt is een uitgesproken intersectorale benadering waardoor 

revalidatie en re-integratie nu enkel kan via de revalidatievoorzieningen en -ziekenhuizen.  

De uitgangspunten van de Vlaamse revalidatie dienen binnen de Vlaamse bevoegdheden dus 

ook breder gehanteerd te worden voor de voorzieningen binnen de woonzorg [(oriënterend) 

kortverblijf, herstelverblijf, woonzorgcentra, centra voor dagverzorging, thuiszorg], binnen de 

sector voor personen met een handicap, de ruimere geestelijke gezondheidszorg, 

jongerenwelzijn, ... Structurele samenwerking in netwerken, onderbouwde doorverwijzing 

en herverwijzing en de uitbouw van een complementair transmuraal aanbod zijn 

aangewezen om alle potentiële doelgroepen van revalidatie te vatten (zie 3.5). 

Onder een dergelijke integrale benadering verstaat de kamer samenwerking en 

complementariteit, met het oog op het verbeteren van de toegankelijkheid, de kwaliteit en de 

continuïteit van zorg en ondersteuning. Gezien de grote diversiteit die er is aan revalidatienoden 

(van basis tot zeer complex), blijft het behoud van de eigenheid en deskundigheid van elk van de 

actoren in dit geïntegreerde verhaal erg belangrijk. Bovendien moeten alle voorzieningen die 
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revalidatie aanbieden aan dezelfde kwaliteitsvoorwaarden voldoen als een revalidatievoorziening 

opdat mensen met een revalidatienood steeds kunnen rekenen op kwaliteitsvolle zorg op maat. 

Door toevoeging van de intersectorale en integrale benadering verwacht de kamer dat de 

revalidatie uit de conceptnota nog meer oog heeft voor de noden van de persoon met een 

revalidatiebehoefte in zijn verschillende levensdomeinen. De revalidatie kan nog beter aansluiten 

bij de persoonlijke levensdoelen op vlak van gezondheid, welbevinden, functioneren en 

participeren aan de samenleving (onderwijs, werk, sociale contacten, ..). Het werken aan 

beperkingen en het werken aan participatie gaan voor de kamer hand in hand. En ook een 

onderscheid tussen zorg en ondersteuning moeten we absoluut vermijden. Een revalidatienood 

situeert zich immers niet enkel op het gebied van medische en verpleegkundige zorg, maar heeft 

evenzeer te maken met het welbevinden en de zelfredzaamheid van de revalidant. 

Voor de kamer is het duidelijk dat de transitie in de Vlaamse revalidatie moet bijdragen aan het 

optimaliseren van de ruime levenskwaliteit van personen met een zorgbehoefte, wat een 

holistische benadering absoluut noodzakelijk maakt. 

3 De acht beleidskeuzes onder de loep 

Vanuit het hiervoor beschreven revalidatieconcept, adviseert de kamer over de acht 

beleidskeuzes waarmee de Vlaamse Regering haar revalidatiebeleid vormgeeft. 

De kamer is van mening dat deze keuzes op een goede manier richting geven aan het Vlaamse 

revalidatiebeleid, maar dat verdere uitwerking en verfijning nodig is. Daarom formuleert de kamer 

bij elk van de beleidskeuzes een aantal bezorgdheden en/of aanbevelingen waarvan we vragen 

dat de Vlaamse Regering ze meeneemt in de verdere transitie van het Vlaamse revalidatiebeleid. 

De kamer  vraagt om snelheid te maken in dit dossier, zowel wat betreft de inkanteling in VSB 

als de implementatie van BelRAI (zie 3.2). Dit laatste vraagt een intensifiëring van het lopende 

onderzoek. Tegelijkertijd dienen ook de andere tijdskaders binnen de Vlaamse sociale 

bescherming ingevuld te worden zodat er geen schotten ontstaan tussen de verschillende 

onderdelen van VSB. Wel moeten er alle kansen zijn voor een grondige aanpak, voor het 

ontwikkelen van gevalideerde instrumenten en het testen van deze instrumenten in de betrokken 

sectoren. 

Voor een verdere gedragen transitie is het cruciaal om de stem van alle betrokken actoren en 

sectoren mee te nemen in het proces, zonder dat proces te vertragen. De Vlaamse Raad WVG, 

het sociaal overleg en andere advies- en expertencommissies (o.a. de Revalidatieraad die 

aangekondigd is) moeten hierin hun rol ten volle kunnen opnemen en voldoende draagvlak 

hebben (bv. door vertegenwoordiging van verschillende sectoren). 

3.1 We nemen de Vlaamse revalidatie op in de Vlaamse 
sociale bescherming  

Conceptueel kan de kamer de inkanteling van de Vlaamse revalidatie in de Vlaamse sociale 

bescherming (VSB) onderschrijven. Deze inkanteling heeft een grote impact, zowel op de manier 

waarop een persoon met zorgbehoefte toegang heeft tot de revalidatie als op de financiering van 

de sector. Het is daarom nodig dat de regelgeving voor de revalidatie - net zoals voor de andere 

pijlers van de VSB - binnen het meegegeven tijdskader nauwkeurig, weloverwogen en in overleg 
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met de verschillende sectoren (revalidatie, woonzorg, personen met een handicap, GGZ) tot 

stand komt.  

De kamer stelt vast dat er specifiek voor de revalidatie al bepaalde zaken uitgewerkt zijn, zoals 

de invulling van de organisatiegebonden financiering en het principe van Pay for Quality en Pay 

for Performance. Dit zijn waardevolle maar relatief nieuwe concepten die verder debat vragen, 

onder meer over hun impact op het werkveld. De kamer meent ook dat er vanuit één specifieke 

sector, in dit geval revalidatie, geen voorafnames mogen gebeuren op de uitwerking die eveneens 

in de andere VSB-sectoren nog moet gebeuren. 

Voor de kamer is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk sectorspecifieke regelingen 

geïnstalleerd worden in de VSB. We vragen om binnen VSB op termijn maximaal te streven 

naar een geïntegreerd zorg- en ondersteuningssysteem waarin een persoon met zorgbehoefte 

zich vlot doorheen het geheel van zorg en ondersteuning kan bewegen en gebruik kan maken 

van de zorg en ondersteuning die bijdraagt aan zijn kwaliteit van leven. Ondertussen is het van 

groot belang dat de invulling van VSB die met deze conceptnota vanuit de invalshoek van de 

revalidatie gebeurt, verbinding met de andere VSB-pijlers nu al faciliteert. Een intersectorale toets 

is dus aangewezen.  

3.2 We kiezen voor BelRAI als zorgzwaarte inschaling 

Gelet op de koppeling tussen de behoefte aan zorg en ondersteuning en de toegang tot het zorg- 

en ondersteuningssysteem, is het essentieel dat behoeften op individueel niveau juist worden 

gemeten en geëvalueerd. Op elk niveau is de beleidskeuze gemaakt om de behoeften in te 

schalen via de BelRAI assessment instrumenten, die weliswaar nog volop in ontwikkeling zijn.  

Gezien de implementatie van een goed inschalingsinstrument cruciaal is om de zorg en 

ondersteuning te organiseren op maat van de werkelijke behoeften, dringt de kamer aan op een 

versnelde wetenschappelijke ontwikkeling van BelRAI. Dit moet gebeuren in samenspraak 

met de stakeholders, met brede testings in de verschillende betrokken sectoren en met een 

duidelijke communicatie naar de sectoren over de voortgang van het traject. Hiervoor zullen 

voldoende overheidsmiddelen nodig zijn.  

Maar BelRAI alleen is nog niet voldoende. De zorg- en ondersteuningsbehoefte moet bepaald 

worden op basis van fysieke, psychische én sociale parameters, die ook het brede functioneren, 

de participatie en de context in beeld brengen. Om op objectieve wijze de behoeften van de 

persoon te meten, moeten alle levensdomeinen worden bevraagd (arbeid, wonen, sociale 

inclusie, …). Dit kan door gebruik te maken van instrumenten die de International Classification 

of Functioning (ICF) als onderliggende classificatiestructuur hebben. De kamer vraagt om de 

koppeling van BelRAI met de ICF-classificatie snel verder uit te werken. 

Aandachtspunten bij de ontwikkeling en het gebruik van de revalidatiemodule 

Voor het inschatten van de specifieke revalidatiebehoeften wordt binnen BelRAI een reva-module 

uitgewerkt. Voorgaande opmerkingen gelden uiteraard ook voor deze module: de kamer verwacht 

de nodige snelheid in het lopend wetenschappelijk onderzoek, met testen in de verschillende 

revalidatiewerkingen, betrokkenheid van de sector en een sterke inhoudelijke link met ICF.  

De kamer meent dat een inschalingsinstrument bedoeld is voor het detecteren van álle zorg- en 

ondersteuningsbehoeften van een persoon, om er dan – op maat van de persoon met 

zorgbehoefte – mee aan de slag te gaan. Het is dus niet de sector of de toegangspoort die bepaalt 

welke specifieke behoeften gescreend worden (bv. een reva-module die alleen uitgerold zou 
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worden wanneer een persoon zich aanmeldt bij een revalidatievoorziening of -ziekenhuis). Voor 

de kamer moeten zorgbehoeften sectoroverschrijdend opgepikt kunnen worden.  

Zo kan men vaststellen dat bijvoorbeeld ook ouderen die gebruikmaken van een woonzorgvorm 

(woonzorgcentrum, oriënterend kortverblijf, herstelverblijf, thuiszorg, …) of personen met een 

handicap die ondersteuning krijgen vanuit een VAPH-voorziening tijdelijk nood kunnen hebben 

aan complexe multidisciplinaire revalidatie. Dit veronderstelt dat BelRAI (met de nodige modules 

en screeners zoals een reva-screener) binnen het gehele zorg- en ondersteuningslandschap als 

inschalingsinstrument gebruikt zal worden. De kamer is van mening dat dit een grote stap 

voorwaarts zou zijn richting de ontschotting tussen zorgvormen en het organiseren van 

behoeftegerichte zorg en ondersteuning.  

De administratieve lasten van deze brede inschaling moeten evenwel zo laag mogelijk 

worden gehouden. Dit vereist een goed afgestemde digitalisering. Verder is het aangewezen 

om de verkregen informatie te koppelen aan het elektronisch patiëntendossier (EPD). De 

inschaling mag niet resulteren in een omvangrijk en log instrument dat in de praktijk moeilijk tot 

niet bruikbaar zal zijn. 

De module voor revalidatie moet gradaties in behoeften aantonen en voldoende dynamiek 

toelaten, wanneer in een revalidatieproces een plotse complicatie optreedt of de revalidatie 

sneller of trager dan verwacht verloopt. Ook specifieke revalidatienoden die te maken hebben 

met geestelijke gezondheid, verslaving, revalidatie voor kinderen en jongeren, situaties van 

aanklampende zorg, herstelzorg en dringende zorg moeten meegenomen worden. De realiteit in 

revalidatie noodzaakt immers om flexibel in te spelen op zeer wisselende zorgnoden van mensen. 

De inschaling zal dus voortdurend bijgestuurd moeten worden maar mag geen tijd wegnemen 

van de echte zorg en ondersteuning. 

De kamer leest in de conceptnota dat de zorgzwaarte, de diagnose en de revalideerbaarheid 

samen de mate van revalidatiebehoefte bepalen.  

 Hierbij wordt de inbreng en eigen regie van de persoon met zorgbehoefte onterecht over het 
hoofd gezien. De kamer verwacht dat bij de inschatting van de behoefte ook rekening wordt 
gehouden met de levensdoelen die in samenspraak met de persoon met zorgbehoefte zijn 
vastgelegd.  

 Daarnaast blijven de op wetenschappelijke inzichten gebaseerde professionele inschattingen 
in concrete zorgsituaties in relatie tot en in overleg met de persoon met zorgbehoefte steeds 
van belang. 

 Voor heel wat complexere problematieken zegt een diagnose onvoldoende over de werkelijke 
zorgbehoefte en moet deze dus aangevuld worden met bijkomende informatie. In de 
conceptnota is het trouwens niet duidelijk over welke soorten diagnostiek men het heeft: 
classificerende en/of handelingsgerichte.  

Bezorgdheid om de prioritisering 

“Elke VSB-verzekerde die een geobjectiveerde behoefte heeft aan Vlaamse revalidatie, heeft 

recht op revalidatie op maat”, staat in de missie van het nieuwe Vlaamse revalidatiebeleid. De 

kamer steunt dit en beklemtoont dat personen met een ingeschaalde revalidatienood de toegang 

tot passende en kwaliteitsvolle revalidatie niet ontzegd mag worden.  

Voor de kamer kan er na een objectieve en multidisciplinaire vaststelling van de behoeften 

via het inschalingsinstrument geen sprake meer zijn van prioritering. Het is onrustwekkend 
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dat de conceptnota wel spreekt van prioriteren en de prioriteiten koppelt aan de zorgzwaarte en 

de revalideerbaarheid van een persoon met zorgbehoefte. 

Dit is in tegenspraak met het belang van een snelle detectie en interventie met een ideale 

startperiode die meer garanties biedt voor positieve resultaten van de revalidatie. Ook mensen 

met een “lage” zorgzwaarte en/of “lage” revalideerbaarheid - maar met een indicatie van een 

revalidatienood - hebben baat bij tijdige zorg en ondersteuning die op maat is van hun behoeften. 

Hoe zal Vlaanderen met hen omgaan? De kamer is bezorgd dat zij door de mazen van het net 

zullen vallen of doorverwezen worden naar andere sectoren waar eveneens wachtlijsten mogelijk 

zijn en die niet altijd uitgerust zijn om met specifieke revalidatieproblematieken om te gaan.  

Het voorstel van prioritering van mensen met hoge zorgzwaarte zal bovendien de doorstroom 

van revalidanten vertragen. Het betekent ook dat de zorgzwaarte in de revalidatiebedden pijlsnel 

de hoogte in zal gaan, met duidelijke gevolgen voor de personeelsbelasting. Voor de 

gespecialiseerde residentiële voorzieningen voor verslavingszorg vormt het een bedreiging voor 

het therapeutisch klimaat, waar de onderlinge interactie tussen een goede mix van revalidanten 

bevorderlijk is. 

In de conceptnota worden een aantal oplossingen voorgesteld voor de wachtlijsten binnen de 

revalidatie (nota p.28). De kamer herhaalt dat het belangrijk is om de noden en uitdagingen 

binnen de sector te objectiveren, als basis voor beleidsvoorstellen inzake capaciteit, doorstroom, 

financiering, organisatie en spreiding van het aanbod (zie ook 2.1). De kamer vraagt om hieraan 

ook een meerjarenbegroting voor de VSB – en elk van de pijlers - te koppelen. 

Indien uit de objectivering wachtlijsten blijken, dan moeten deze weggewerkt worden door 

middelen te verschuiven, door diversifiëring van het aanbod en door toeleiding naar zorg en 

ondersteuning op maat (zonder bijkomende wachtlijsten in andere sectoren te creëren). 

Prioriteren is voor de kamer niet de juiste manier om wachtlijsten in te perken. 

Stapsgewijze link naar financiering  

BelRAI werd ontwikkeld voor een uniforme registratie van gegevens van personen met een 

zorgbehoefte maar wordt in deze conceptnota eveneens als basis gezien voor het invoeren van 

een nieuw financieringssysteem.  

Aan BelRAI de financiering koppelen, houdt risico’s in voor kunstmatige opschaling, zowel vanuit 

de revalidanten als vanuit de zorgaanbieders. Bovendien moeten we in de vertaling van 

zorgzwaarte inschalingen naar budgetcategorieën waakzaam zijn dat dit niet een vorm van 

(verdoken) pathologiefinanciering wordt. Daarom vraagt de kamer om de nodige flankerende 

maatregelen te voorzien:  

 BelRAI moet als screeningsinstrument eerst goed uitgerold zijn. 

 De link naar financiering dient door financiële en wetenschappelijke experten te worden 
opgevolgd en op het terrein uitgetest vooraleer te implementeren. 

 De financiering moet de reële zorg- en ondersteuningsnoden dekken. 

 Burgers moeten voldoende geïnformeerd zijn over het nieuwe financieringssysteem. 
Kwetsbare groepen die dit nodig hebben, moeten kunnen rekenen op begeleiding. 

Ook om het gebruik van de internationale RUG’s (Resource Utilization Groups) te valideren, is er 

nog veel onderzoek nodig. Dit alles mag de transitie naar het nieuwe revalidatiebeleid echter niet 

vertragen. 
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Veilig omgaan met gegevens(deling) 

Een efficiënte en veilige gegevensdeling zal ten dienste zijn van kwaliteitsvolle zorg en 

ondersteuning met een betere informatiedoorstroming. Wel zijn er duidelijke spelregels nodig 

over welke indicatoren geregistreerd worden en wie, wat, wanneer te zien krijgt. Ook de rechten 

van de persoon met zorgbehoefte voor inzage en verbetering moeten gewaarborgd zijn. In de 

conceptnota is hier weinig aandacht voor, hoewel de gegevens die geregistreerd worden met de 

BelRAI persoonlijke gegevens zijn over de gezondheid en het welbevinden, die soms bijzonder 

gevoelig of stigmatiserend kunnen zijn.  

De beheersinstanties moeten voorzien in een goed beveiligde gegevensdeling en erover waken 

dat de privacybescherming wordt gegarandeerd. Het bijhouden en delen van gegevens mag niet 

negatief gebruikt worden voor andere doeleinden. Uiteraard dient dit alles te gebeuren met 

‘informed consent’ van de persoon met zorgbehoefte en met respect voor de GDPR. 

Aansluitend doet de kamer een oproep voor het versneld uitvoeren van het elektronisch 

patiëntendossier, als middel om gegevens te delen en zo een sleutelelement voor geïntegreerde 

zorg en ondersteuning. 

3.3 We kiezen voor een financiering die kwaliteit en 
performantie favoriseert met garantie op financiële 
toegankelijkheid voor de zorggebruiker 

De financiering van de Vlaamse revalidatie zal in de toekomst gebeuren volgens de logica van 

de VSB met een onderscheid tussen een persoonsvolgende zorggebonden financiering en een 

organisatiegebonden financiering. De kamer steunt dit onderscheid. De verbinding tussen 

persoonlijke zorgnoden en financiering is ook beter dan de band tussen diagnose en financiering. 

Het introduceren van een nieuw financieringssysteem baart de kamer wel zorgen omtrent de 

continuïteit van zorg, de doorstroom van revalidanten binnen het revalidatielandschap en de 

belendende sectoren en een afdoende en duurzame personeelsfinanciering in de verschillende 

revalidatiewerkingen. Ook over de nieuwe financieringstechniek van het revalidatiecontingent (en 

de gevolgen ervan op behandelingen en op de werkdruk) heerst nog veel onduidelijkheid. 

Persoonsvolgende zorggebonden financiering 

Het installeren van een persoonsvolgende financiering in de revalidatiesector kan een instrument 

zijn om in deze sector de omslag te maken naar meer vraag- en behoeftegerichte zorg en 

ondersteuning. Wel moet er eerst voldoende wetenschappelijk onderzoek gebeuren naar de 

opportuniteit, haalbaarheid en duurzaamheid van de invoering in de verschillende sectoren. De 

link tussen programmatie, erkenning en de persoonsvolgende financiering voor de revalidatie-

ziekenhuizen en de Vlaamse conventies vereist eveneens uitdieping. En ook de financiering van 

de transmurale zorg binnen de VSB moet in het verdere onderzoek worden meegenomen. 

Om het onderzoek naar persoonsvolgende financiering grondig aan te pakken en het tijdspad 

voor de transities binnen de revalidatie (en breder: binnen de VSB) te respecteren, zullen meer 

middelen dan vandaag nodig zijn. 

Bovendien blijft het ruimere debat over de financiering van zorg en ondersteuning zeer actueel 

en moet dit verder gevoerd worden. 
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Bij de hier voorgestelde vorm van persoonsvolgende financiering is gekozen voor een systeem 

van zorgtickets die de revalidant na zijn inschaling kan gebruiken in erkende revalidatie-

voorzieningen. Het zorgticket is dus besteedbaar in de door Vlaanderen erkende en gefinancierde 

revalidatieziekenhuizen en -centra. Maar het zorgticket kan niet gebruikt worden binnen 

crisisopvang of dag- en sessiecentra. Het kan niet gebruikt worden in algemene en universitaire 

ziekenhuizen, die sterk uitgebouwde diensten fysische geneeskunde, revalidatie en reumatologie 

en tal van subspecialisaties hebben, maar federaal gefinancierd zijn. Voor transmurale zorg 

vanuit de woonzorg (herstelverblijf, oriënterend kortverblijf) is het vooralsnog niet duidelijk of het 

zorgticket gebruikt zal kunnen worden. 

De kamer benadrukt uitdrukkelijk dat deze tweedeling in de financiering geen belemmering mag 

vormen voor een persoon met een aangetoonde revalidatiebehoefte die op zoek is naar de voor 

hem relevante revalidatie. Persoonsvolgende financiering zal zijn doel volledig 

voorbijschieten wanneer schotten in het aanbod bepalen op welke zorg en ondersteuning 

mensen met een zorgnood aanspraak kunnen maken. 

Verder is er nog heel wat onduidelijkheid over welke zorg en ondersteuning binnen het 

revalidatielandschap vervat zit in het zorgticket. Omhelst het zorgticket elk contact met de 

revalidant? Aangezien het inschakelen van de maatschappelijk werker en psycholoog vaak mee 

de basis vormen voor de revalidatie, voor het werken aan herstel en de verwerking, moet deze 

dienstverlening zeker meegenomen worden in de financiering.  

De kamer vraagt tot slot om mechanismen te voorzien om cherrypicking maar ook ondertherapie 

tegen te gaan. Dit zijn risico’s vermits de zorgzwaarte van een revalidant een directe invloed zal 

hebben op de financiering. 

Organisatiegebonden financiering 

Een deel van de financiering van de Vlaamse revalidatiesector moet voor de kamer 

organisatiegebonden zijn. Deze financiering dient zorgaanbieders onder meer voldoende ruimte 

te geven voor informatisering en innovatie, twee principes die in de conceptnota terecht aan bod 

komen maar waarbij de uitdagingen voor de sector enorm zijn. Slimme technologische en andere 

innovaties, die gericht zijn op de behoefte en op de vraag van revalidanten, kunnen effectief de 

kwaliteit van de revalidatie én de kwaliteit van leven verbeteren.  

De organisatiegebonden financiering heeft eveneens betrekking op niet medisch personeel en 

moet ook daarvoor voldoende gegarandeerd zijn. Bij problemen om de huidige omkadering van 

personeel te behouden, moet een goede oplossing worden gevonden via het sociaal overleg 

(omscholing, enz.) 

De kamer is tevreden dat infrastructuur niet meegenomen wordt in de organisatiegebonden 

financiering, maar dat ernaar gestreefd wordt deze onder te brengen bij VIPA. Voor alle 

subsectoren in de Vlaamse revalidatiesector is een inkanteling van de VIPA-reglementering in de 

financiering aangewezen. De kamer adviseert om hiervoor het nodige budget te voorzien. 

In de conceptnota wordt de voorkeur uitgesproken om voor de vergoeding van de 

organisatiegebonden kosten te werken met een enveloppefinanciering. De kamer meent dat dit 

via een enveloppesysteem kan gebeuren, maar dat er altijd voldoende rekening moet worden 

gehouden met de reële verschillen in organisatiegebonden kosten tussen zorgaanbieders. 
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Bewaak de financiële toegankelijkheid voor de persoon met zorgbehoefte 

De kamer is helemaal akkoord dat de zorg voor de persoon met zorgbehoefte betaalbaar moet 

zijn en dat financiële drempels moeten worden vermeden. Dit veronderstelt ook dat de overheid 

voldoende dekkende financiering voorziet om de zorgkosten volledig ten laste te nemen zodat 

eigen bijdragen niet nodig zijn.  

Het goed dat het persoonlijk aandeel voor zowel de revalidatieconventies als de 

revalidatieziekenhuizen in de toekomst wel wordt meegenomen in de teller van de maximum-

factuur. 

De kamer is tevreden dat er in het VSB-decreet mogelijkheden voorzien zijn om rekening te 

houden met behartenswaardigheid in geval iemand niet in orde is met zijn VSB-premie en de 

proactieve rol die de zorgkas moet spelen om ervoor te zorgen dat iedereen is aangesloten. Op 

die manier kunnen mensen die omwille van financiële of psychosociale problematieken niet in 

orde zijn met de VSB niet uit de boot vallen. Dit moet zeker behouden blijven en worden 

gemonitord op zijn werking in de praktijk. 

De intentieverklaring om de vervoersfinanciering te harmoniseren is positief en moet 

waargemaakt worden. Een duidelijke (financiële) regeling voor de vervoerskosten over 

zorgvormen heen is al lang aan de orde. De kamer vraagt dan ook om de vervoersfinanciering 

sectoroverschrijdend aan te pakken. Daarbij moet onder meer rekening worden gehouden met 

het feit dat door de komst van de ziekenhuisnetwerken meer personen met een zorgbehoefte 

vervoerd moeten worden en dat door schaalvergroting en transmurale ketenzorg de te 

overbruggen afstanden voor de persoon met zorgbehoefte toenemen, wat allemaal niet voor zijn 

rekening mag zijn. Het is de taak van de overheid om de financiële toegankelijkheid voor de 

persoon met zorgbehoefte te verzekeren. 

3.4 We kiezen voor een performant en kwalitatief model 

De kamer steunt het voorstel om revalidatievoorzieningen aan te zetten om op een performante 

wijze kwaliteitsvolle zorg te leveren en aan kwaliteitsborging en innovatie te doen. In de 

financiering van de revalidatiesector moeten de nodige middelen vervat zitten om deze 

opdrachten op een efficiënte manier te kunnen waarmaken, ook in kleinschalige voorzieningen. 

Het kwaliteitsdenken in de conceptnota sluit duidelijk aan bij de evolutie van het naleven van 

structuurnormen over het proces van kwaliteit, naar resultaatsindicatoren en het meten van 

outcome. Dit is een goede evolutie, die aantoont dat het belangrijk is om kwaliteit op een 

dynamische manier te benaderen. 

Bij elke vorm van kwaliteitsmeting en -borging is het wel absoluut nodig dat de administratieve 

last zo beperkt mogelijk wordt gehouden. Registratievereisten moeten samengaan met 

voldoende tijd, relevante informatie opleveren en aansluiten bij de dagelijkse praktijk. 

Het is ook niet voor elke vorm van revalidatie even makkelijk om het resultaat van het 

revalidatieproces te meten. De voorstellen uit de conceptnota voor het meten van de outcome 

roepen dan ook nog vele vragen op. Voor de kamer moeten kwaliteit van zorg én kwaliteit 

van leven steeds de na te streven doelen van een revalidatieproces zijn (output en 

outcome). De vraag of de zorg- en ondersteuningsdoelstellingen behaald zijn die samen met de 

revalidant bepaald werden, is daarbij richtinggevend. 
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Het vastleggen van de kwaliteitsindicatoren voor revalidatie dient nog te gebeuren. De kamer 

steunt ten volle de voornemens uit de conceptnota om de sector hierbij te betrekken en een 

connectie te maken met het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van de Zorg (VIKZ). 

Het is aangewezen dat er in de diverse commissies die werken rond kwaliteit in de 

revalidatiesector ook een vertegenwoordiging voorzien wordt van de woonzorg. 

Het aanpassen van de financiering (met boni of sancties) naargelang het resultaat van de 

controle op de kwaliteitsindicatoren en outcome indicatoren moet met grote 

voorzichtigheid gebeuren. We moeten opletten dat voorzieningen die het op het vlak van 

kwaliteit minder goed doen, net niet minder middelen krijgen om kwaliteitsverbeterend aan de 

slag te gaan en er zo dus verder op achteruitgaan. Bovendien moet vermeden worden dat 

voorzieningen ten opzichte van elkaar uitgespeeld worden als concurrenten die strijden voor de 

revalidanten met het zwaarste zorgprofiel omdat hun zorgtickets zwaarder zullen wegen. Op vlak 

van personeelsbeleid kan deze aanpak een risico inhouden voor burn-out. 

Tot slot moet bij de controle op indicatoren en het mogelijks aanpassen van de financiering zeker 

ook rekening worden gehouden met de doelgroep, de mate van beperking, de revalideerbaarheid, 

het revalidatiepotentieel, de externe en persoonlijke factoren die revalidatie beïnvloeden, en zo 

meer. Deze zaken hebben ontegensprekelijk een invloed op het revalidatieproces. 

3.5 We stemmen het zorgaanbod af op de zorgvraag 

De nood aan revalidatie in onze maatschappij is zeer hoog door de evolutie van de geneeskunde, 

de toename van chronische aandoeningen, geestelijke gezondheidsproblematieken en co-

morbiditeit, de vergrijzing, de verwachtingen van de burger, de (technologische) mogelijkheden, 

het feit dat mensen langer op de werkvloer aanwezig moeten blijven, de uitrol van het M-decreet 

die aangepast onderwijs en meer opvolging vereist, … 

Bovendien wordt verwacht dat de vraag naar revalidatie nog zal toenemen. Ook de diversiteit 

en complexiteit van de revalidatiezorgsituaties neemt toe. De kamer is bezorgd over hoe deze 

tendensen gerijmd zullen worden met de duurzaamheid van een revalidatiebeleid dat eveneens 

op langere termijn financieel houdbaar en betaalbaar is voor de overheid en voor de burgers. In 

de conceptnota vindt de kamer geen informatie over de budgettaire toekomst van de 

revalidatiesector. Er wordt alleen de indruk gewekt dat door het nieuwe revalidatieconcept in te 

kantelen in de VSB, er een herverdeling van zorg binnen een gesloten macrobudget zal 

plaatsvinden en de revalidatievoorzieningen in de toekomst binnen datzelfde macrobudget zullen 

moeten werken. 

De nuts- en kostenbesparende effecten van een Vlaams revalidatiebeleid laten zich voelen tot 

ver buiten het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Revalidatie en re-integratie is 

ook iets waar andere domeinen, zoals tewerkstelling, baat bij hebben. Deze vaststelling is 

interessant om sectoren en beleidsdomeinen te doen meestappen in een geïntegreerde aanpak. 

De effecten in de andere domeinen van de sociale zekerheid dienen ook in rekening gebracht te 

worden.   

Pleidooi voor een divers en goed gespreid revalidatieaanbod 

De Vlaamse Regering formuleert het expliciete voornemen om de revalidatiebedden (Sp-bedden) 

te hernormeren. De kamer vindt dit een positieve maatregel die moet leiden tot een meer 

gedifferentieerd revalidatieaanbod dat beter aansluit bij de werkelijke noden van mensen.  
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Het is voor de kamer ook noodzakelijk dat in een nieuw concept van revalidatie de 

personeelsinvulling - en financiering hiervan - overeenstemt met de reële zorgzwaarte in de sector 

en in de verschillende disciplines over alle revalidatiewerkingen heen. De kamer vraagt de 

Vlaamse Regering om te onderzoeken of de personeelsnormering op heden voldoende is voor 

een kwaliteitsvolle revalidatieopdracht en desgevallend beleidsmaatregelen te voorzien zodat 

deze opdracht goed opgenomen kan worden. 

Een deel van de Sp-bedden zal evolueren naar R- of R+-bedden, die een hogere omkadering 

hebben voor (super)gespecialiseerde revalidatieproblematieken. De kamer verwacht dat de 

revalidatieziekenhuizen, algemene ziekenhuizen en universitaire ziekenhuizen dezelfde kansen 

krijgen om hun Sp-bedden om te zetten. Het uitgangspunt van deze reconversie moet evenwel 

steeds de veranderde noden en behoeften van de bevolking zijn. En ook parameters als 

geografische spreiding worden best meegenomen. Het is aangewezen om de omzetting van Sp-

bedden te koppelen aan de genoemde zorgprognoses om een goede afstemming tussen vraag 

en aanbod te bekomen (zie 2.1).  

Voor de kamer is het creëren van alternatieve transmurale opvang, desgevallend door 

reconversie, minstens even belangrijk. Door stijgend voorkomen van chronische 

aandoeningen en co-morbiditeit is er immers een grote nood aan locoregionale 

revalidatiecapaciteit die ook ingevuld moet worden. Met oog op de verschuiving van Sp-diensten 

naar transmurale zorg verwacht de kamer dat er binnen het gehele zorg- en 

ondersteuningslandschap afspraken worden gemaakt en afstemming is. Het is noodzakelijk dat 

alle doelgroepen evenwichtig in het vizier worden gehouden. 

De kamer vindt het erg belangrijk om ook transmurale zorgketens en multidisciplinaire 

chronische revalidatie verder uit te bouwen, in nauw overleg met de woonzorgsector. Het is 

evident dat alle voorzieningen die revalidatie aanbieden, aan dezelfde kwaliteitseisen moeten 

voldoen. 

Voorts denken we aan outreachende zorg en liaisonfuncties vanuit de revalidatievoorzieningen 

(zie 3.7). 

Revalidatie moet zich ook meer toeleggen op de ambulante fase: zowel preventief (bv. de 

afdeling jonge verkeerslachtoffers, gezondheidspromotie, valpreventie, preventieve maatregelen 

voor operaties om het herstel vlotter te laten verlopen, …) als na de subacute fase door 

daghospitalisatie te erkennen, door onderhoudstherapie te voorzien om een terugval te 

vermijden, door tijdens een behandeling de nodige tijd te voorzien om aan persoonlijk herstel te 

werken, en zo meer. Het is ook zinvol om betrokken te zijn in de acute fase, zodat snel gestart 

kan worden met de revalidatie, het verwerkingsproces of het voorzien van praktische 

hulpmiddelen. 

Heel wat verschillende revalidatiesettings komen samen onder de noemer van de Vlaamse 

revalidatie. De kamer steunt het voornemen om binnen deze Vlaamse revalidatie te 

evolueren naar een fijnmazig netwerk via spreiding én uitbreiding van het aanbod. Het is 

noodzakelijk dat de verscheidenheid aan noden en revalidatiewerkingen die daarop een antwoord 

bieden, in deze evolutie worden meegenomen. Er moet een evenwicht worden gezocht tussen 

het in de conceptnota gebruikte principe van ‘aanvaardbare afstand’, de budgettaire en 

kwaliteitsgrenzen van de inzet van hoogtechnologische apparatuur en van gekwalificeerde 

professionals en het intersectorale aanbod. 

Voor informatie en advies over het revalidatieaanbod zullen de zorgkassen een aanspreekpunt 

zijn omdat zij de loketfunctie voor de uitvoering van de gehele VSB opnemen. De kamer 
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benadrukt dat dit aanspreekpunt voor de burger laagdrempelig en toegankelijk moet zijn, in het 

bijzonder voor kwetsbare groepen (zoals binnen de verslavingszorg of geestelijke 

gezondheidszorg). De zorgkassen moeten beschikken over een zeer goede kennis van de 

sociale kaart en van het lokale en regionale aanbod. Bovendien moeten ook andere actoren 

binnen zorg en welzijn hun verantwoordelijkheden blijven opnemen voor het informeren en 

ondersteunen van burgers. 

Wat betreft de samenstelling van het revalidatieaanbod, formuleert de kamer nog de volgende 

opmerkingen: 

 De centra voor ambulante revalidatie (CAR) 

De CAR nemen een belangrijke rol op in het revalidatielandschap. Het fijnmazig web van de 
bestaande vijftig revalidatievestigingen van de CAR vormt een goede basis voor het getrapt 
aanbod van de Vlaamse revalidatie. De kamer vindt het dus positief dat het de intentie is van 
de Vlaamse Regering om dit web verder uit te bouwen met nieuwe centra en/of 
antennepunten. Dit om te voorzien in een evenwichtig verspreid CAR-aanbod in Vlaanderen 
en om tegemoet te komen aan alle maatschappelijke noden en revalidatiebehoeften binnen 
elk regionaal netwerk.  

Met het oog op een gestroomlijnd en geïntegreerd beleid is het uitklaren van de 
complementariteit met andere zorgvormen belangrijk. In dit verband is het aan te bevelen om 
verder in te zetten op deze complementariteit en om de samenwerking tussen CAR en CGG 
t.a.v. kinderen en jongeren met complexe meervoudige (ontwikkelings)problemen en co-
morbide psychische en/of psychiatrische aandoeningen verder te onderzoeken en vorm te 
geven. 

Zowel de as-is-analyse van het aanwezige ambulante zorgaanbod in de regio’s voor de 
verschillende problematieken, als het ontwerp van een collectief gedragen zorgstrategisch 
plan (to-be) is een opdracht voor alle spelers op het terrein van de ontwikkelingsstoornissen 
in brede zin. Zeker CAR, CGG en COS (centra voor ontwikkelingsstoornissen) zijn kernspeler 
voor wat betreft de gespecialiseerde ambulante zorg voor kinderen en jongeren, elk met zijn 
eigen accenten en competenties. Deze collectieve analyse dient de regionale specificiteit van 
noden en aanwezige zorgantwoorden mee te nemen. Regionale kenmerken van zowel 
populatie als zorgaanbod worden hierin meegenomen. Gezien de schaarste van de huidige 
en toekomstige beschikbare middelen moet maximale afstemming worden nagestreefd, de 
competenties ten volle in hun eigenheid worden ingezet en concurrentie absoluut worden 
vermeden. 

Ook voor de revalidatievoorzieningen die werken rond verslaving is een harmonisering 
aangewezen om tot een geïntegreerd revalidatiebeleid te komen (er is bijvoorbeeld uitklaring 
nodig van de doelgroepomschrijvingen van de verslavingsunits van CGG’s en afdelingen van 
psychiatrische ziekenhuizen tegenover de revalidatie-instellingen voor drugsverslaafden). 

 De revalidatieziekenhuizen 

Voor de Vlaamse revalidatieziekenhuizen is de bevestiging van hun statuut van ziekenhuis 
een goede zaak. Omdat zij hiermee dus ook onder de federale ziekenhuiswet vallen, kan het 
belang van overleg en samenwerking met de federale overheid niet genoeg benadrukt 
worden. Binnen deze vervlechting van Vlaamse en federale regelgeving is het aantrekken en 
verlonen van artsen, verpleging en andere zorgverleners (bv. ergotherapeuten, logopedisten, 
kinesitherapeuten, psychologen, …) in de diverse regio’s een aandachtspunt. 

Het is positief dat de revalidatieziekenhuizen deel zullen uitmaken van de klinische 
ziekenhuisnetwerken. De vraag blijft wel hoe de locoregionale en supraregionale 
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zorgopdrachten geallieerd zullen worden gezien de puzzel van de ziekenhuisnetwerken en 
de spreiding van het aanbod van de revalidatieziekenhuizen momenteel (nog) niet past. 

De kamer meent dat het beter zou zijn om toe te laten dat de revalidatieziekenhuizen een 
gemengd aanbod kunnen hebben. Dus zowel locoregionaal als supraregionaal, zowel tijdens 
opname als in dagopname en ambulant, zowel basisrevalidatie en plateaurevalidatie als 
complexe revalidatie. Ook voor wat betreft verslavingszorg zouden zij voldoende aanbod 
moeten kunnen opnemen. De cumulbeperkingen moeten weggewerkt worden. Op deze 
manieren kan het revalidatieziekenhuis tegemoetkomen aan de diverse noden van de 
bevolking van elke regio. Hiervoor moeten nieuwe conventies toegekend kunnen worden aan 
revalidatieziekenhuizen die ze nog niet voldoende hebben (bv. ambulante werking, 
dagziekenhuis, liaisonfuncties) en moet een coherent en globaal beleid terzake gevoerd 
worden.  

Bij de uitbouw van een gemengd aanbod moet men wel rekening houden met het aanbod dat 
reeds in de regio bestaat. Bij heroriëntering is ook afstemming en overleg met de transmurale 
woonzorg(ketens) noodzakelijk. 

3.6 We organiseren het zorgaanbod op een getrapte wijze 

De kamer is voorstander van een getrapte organisatie van de Vlaamse revalidatie, opdat elke 

persoon met een vastgestelde revalidatienood beroep kan doen op de revalidatie die op dat 

moment het best aansluit bij zijn noden, behoeften en persoonlijke levensdoelen. Een getrapte 

organisatie houdt een flexibele wisselwerking in tussen de verschillende trappen en vormen van 

revalidatie (en breder in zorg en ondersteuning) en kent een vlotte doorstroom van revalidanten. 

De kamer vraagt om na te denken hoe het beleid deze doorstroom echt kan faciliteren alsook de 

relatie tot de transmurale woonzorgketens te bekijken. 

Een getrapt revalidatiesysteem2 in drie niveaus is wenselijk en moet regelgevend 

verankerd worden: de basisrevalidatie, gespecialiseerde revalidatie en de sterk 

gespecialiseerde (hoogspecifieke) revalidatie. Een belangrijk bijkomend niveau is de zorg en 

ondersteuning op de eerste lijn.  

Een correct geobjectiveerde zorgzwaarte moet richtinggevend zijn voor het bepalen van het 

meest geschikte revalidatieniveau. Aanvullend is een soort van “liaison” aangewezen die de 

persoonsgerichte zorg en ondersteuning coördineert doorheen de tijd en de revalidatiesettings 

en het bredere landschap van zorg en ondersteuning. De kamer verdedigt dat de persoon met 

zorgbehoefte zoveel als mogelijk zelf de regie behoudt. In het geval van kwetsbare populaties 

kan dit moeilijker zijn en is de juiste omkadering essentieel. Vanuit het standpunt van de revalidant 

is continuïteit van zorg essentieel. 

Om een getrapt revalidatiebeleid werkelijk persoons- en behoeftegericht te maken, moeten de 

aanbodgestuurde schotten doorbroken worden tussen de Vlaamse revalidatieziekenhuizen en de 

diensten fysische geneeskunde en revalidatie van de algemene en universitaire ziekenhuizen. 

De kamer houdt een pleidooi om ten minste normerend één ziekenhuisoverschrijdend 

revalidatiebeleid uit te werken (ook al blijven er twee financieringsstromen naast elkaar 

bestaan). 

                                                
2  Dit systeem is voor de fysieke revalidatie door de sector gedragen en verder uitgewerkt in een cahier betreffende 

de toekomst van de revalidatiegeneeskunde (Nolis, I. (2016). Musculoskeletale en neurologische 

revalidatiegeneeskunde in Vlaanderen. Ontwerp van normen voor de functie, het zorgprogramma en het gespecialiseerde 

zorgprogramma. Brussel: Zorgnet-Icuro). 
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3.7 We kiezen voor een patient centred, geïntegreerd 
beleid met de belendende sectoren 

De kamer gelooft sterk in zorgintegratie om een antwoord te bieden op de meer complexe en 

veranderende zorgbehoeften en de stijgende kosten van zorg en ondersteuning. Ook in een 

geïntegreerd zorg- en ondersteuningssysteem blijft het wel van belang om correct om te gaan 

met de verschillen die er zijn naar tewerkstelling (arbeidsomstandigheden, omkadering, 

voorwaarden, …). 

Voor het revalidatiebeleid vindt de kamer een doordachte en goed vormgegeven integratie 

tussen de verschillende revalidatiewerkingen maar ook naar de belendende sectoren 

absoluut noodzakelijk. De bestaande fragmentatie van het revalidatieaanbod maar ook het feit 

dat men binnen de revalidatie meer moet werken aan zorg en ondersteuning in verschillende 

levensdomeinen van de revalidant, vereist meer en betere samenwerking. 

Uiteindelijk zou zorgintegratie eveneens voor de revalidatiesector moeten leiden tot een 

quadruple aim: 

 Het verhogen van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning 

 Het verbeteren van de gezondheid, het welzijn en de kwaliteit van leven van de bevolking 

 Het verhogen van de kosteneffectiviteit van de zorg en ondersteuning 

 De verbetering van de kwaliteit van de arbeid van iedereen die activiteiten uitvoert in het zorg- 
en ondersteuningssysteem 

Geïntegreerd revalidatiebeleid, over de sectoren heen 

In functie van het streven naar kwaliteit van leven en participatie aan de samenleving moet de 

Vlaamse revalidatie ingebed zijn in een zorg- en ondersteuningstraject over sectoren heen. De 

kamer is heel tevreden dat de conceptnota hiervoor enkele handvaten aanreikt (bv. een brede 

introductie van BelRAI, de organisatie van netwerken,…). Het verdient aanbeveling om ook de 

intersectorale samenwerking nog meer uit te werken. 

Het stroomlijnen met andere vormen van zorg en ondersteuning mag er evenwel nooit toe 

leiden dat mogelijke wachtlijsten binnen de revalidatie doorgesluisd worden naar andere 

sectoren waar eveneens personen met een zorgbehoefte wachten om een behandeling op te 

starten of een erkenning te krijgen. 

Het is positief dat in het nieuwe Vlaamse revalidatieconcept ruimte gemaakt is om de 

opgebouwde expertise van de revalidatievoorzieningen ook outreachend te kunnen inzetten ten 

bate van personen in andere voorzieningen. Daarvoor wordt in de conceptnota verwezen naar 

de netwerken Jeugdhulp. Het verder uitbouwen van de outreachfunctie dient voor de kamer 

ook te gebeuren richting andere vormen van zorg en ondersteuning binnen WVG, 

waaronder de woonzorg en de sector van personen met een handicap. Het is ook belangrijk om 

op de werkvloer/in de school te gaan kijken hoe de situatie er is om zo gericht advies te geven 

(o.a. voor de visuele revalidatie). 

Voorts verdient het afstemmen van de verschillende netwerken die raken aan revalidatie verdere 

uitwerking. De kamer stelt onder meer vast dat de conceptnota geen uitspraak doet over de 

verhouding tussen het GGZ-revalidatieaanbod 772, 773, 774 en de eerstelijnszones, regionale 

zorgzones en netwerken 107. 
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3.8 We kiezen voor een globaal gestroomlijnd 
revalidatiebeleid 

Bij de verdere stroomlijning van het Vlaamse revalidatiebeleid vraagt de kamer aandacht voor 

alle deelwerkingen binnen de revalidatie, ook diegene die ingekanteld zullen worden in het 

decreet geestelijke gezondheid, het woonzorgdecreet of in bestaande ziekenhuisnormen en 

diegene die nog een aparte regeling vragen (bv. voor het forensisch cliënteel).  

Ook het beleid rond hervalpreventie, plateaurevalidatie, … vereist nog verdere uitwerking.  

Bovendien moet er nog uitgeklaard worden wat er met een aantal huidige revalidatie-

overeenkomsten zal gebeuren die niet onder de invulling “Vlaamse revalidatie” vallen (o.a. de 

MSOC-werking of de acute zorg in de revalidatie-overeenkomst Moeder-Kind). De conceptnota 

geeft enkel aan dat deze overeenkomsten zouden vallen onder het GGZ-decreet. Dat decreet 

geeft echter geen invulling (programmatie, erkenning, financiering) van concrete zorgvormen 

waardoor de toekomst voor deze overeenkomsten onzeker aanvoelt. 


