Intensieve bemiddeling
Soms heeft iemand meer intensieve begeleiding nodig
om de gepaste ondersteuning te vinden. Bijvoorbeeld
omdat zijn vraag toch niet zo eenvoudig is of omdat het
moeilijk is om een aanbieder te vinden die passende
ondersteuning kan bieden. In die situatie kan men een
aanvraag voor intensieve bemiddeling indienen bij het
VAPH. Dit gebeurt best samen met de bijstandsorganisatie.

Universitair Psychiatrisch
Centrum Sint-Kamillus
Intensieve zorgbemiddeling

Adressen van bijstandsorganisaties vind je op:
www.vaph.be/organisaties.
Sint-Kamillus heeft de nodige kennis en ervaring en
geeft je hierbij graag advies. Er staat een gespecialiseerd team intensieve zorgbemiddeling voor je klaar.

UPC Sint-Kamillus - Intensieve Zorgbemiddeling
Krijkelberg 1
3360 Bierbeek
 016 45 27 03
 016 45 29 14
E-mail: kamillus.zorgbemiddeling@fracarita.org
Openingsuren: 08u15 - 17u00
Zit je met vragen?
Wij geven graag info en advies!

www.kamillus.be
UPC St.-Kamillus

Stappenplan
Vooraleer iemand bij intensieve zorgbemiddeling
terechtkomt, zijn volgende stappen al doorlopen:
1. Als eerste dient de persoon na het ontvangen van
een persoonsvolgend budget aangemeld te zijn bij
een bijstandsorganisatie. Er zijn er vijf in België en
men kiest deze naargelang zijn woon-verblijfsregio.
2. De bijstandsorganisatie doorloopt eerst zelf een
traject van individuele bijstand. Op een bepaald
moment kan de bijstandsorganisatie vaststellen dat
er meer ondersteuning of gespecialiseerde expertise nodig is om een gepaste oplossing te vinden. Dit
gaat dan over de ondersteuningsnood waarvoor
een persoonsvolgend budget beschikbaar is.
3. Pas hierna kan (enkel) de bijstandsorganisatie de
persoon aanmelden bij de dienst intensieve zorgbemiddeling. Dit gebeurt met het formulier ‘Aanvraag
van intensieve bemiddeling’ ter goedkeuring door
het VAPH. Men kan het formulier verzenden via
mail aan: bemiddeling@vaph.be of per post. Het
adres vind je onderaan op het formulier.

De beslissing
Binnen de dertig dagen nadat het VAPH de aanvraag heeft ontvangen, weet de persoon of zijn aanvraag tot intensieve bemiddeling wordt opgenomen.

Beoordeelt het VAPH de aanvraag positief, dan duiden
we een casemanager aan. Deze zal de persoon met de
zorgvraag contacteren om een zorgbemiddelingstraject
op te starten. De casemanager zal hiervoor met de
budgethouder en/of met de wettelijk vertegenwoordiger van de zorgvrager een overeenkomst afsluiten.
Als er een collectieve bemiddeling wordt georganiseerd, zal een regionaal coördinator van het VAPH de
zorgvrager contacteren.

Betaling/kosten
De casemanager wordt betaald vanuit het persoonsvolgend budget (PVB). Als het persoonsvolgend budget
volledig ingezet is voor zorg en ondersteuning, zal de
casemanager met de zorgvrager bekijken of zijn ondersteuning vanuit de VAPH-subsidie kan betaald worden.

Door samen te werken met verschillende
expertises kunnen we gerichter zoeken naar
gepaste hulp. Zorgmedewerkers uit
verschillende organisaties komen bij elkaar om
de zorgvraag grondig te bespreken en advies te
geven.
 Ondersteuning en implementatie: in deze
module wordt het budget van de zorgvrager
volledig ingezet. Hierbij bieden we het volgende
aan:
 coachen van de hulpverlener
 vertalen van adviezen naar de
dagelijkse praktijk.

Intensieve zorgbemiddeling
Binnen het casemanagement van intensieve bemiddeling werken we met drie modules.
 Beeldvorming: zich informeren over de verschillende levensdomeinen (bv. netwerk, zorg, gedrag).
Men verzamelt informatie via de verschillende contacten.
 Overleg zorgbemiddeling: met een multidisciplinair
team waarin ieder vanuit zijn specialisatie een goed
beeld kan geven van de betrokkene.

Samen gaan we op stap en planten we
een zaadje voor de toekomst.

