
3.3.5 We investeren in een toereikend zorg- en gezondheidsaanbod om zo 
ook in deze sector maximaal zorg op maat te kunnen aanbieden. 
 
Zorgen voor mantelzorgers en vrijwilligers 
Om het zorg- en gezondheidsaanbod af te stemmen op de mate van zorgbehoevendheid 
van de bevolking, willen we in eerste instantie het zelfzorgvermogen van de gebruikers 
stimuleren, ondersteunen en herstellen. We versterken daartoe de draagkracht van 
mantelzorgers en vrijwil- ligers. De mantelzorgers moeten voldoende waardering en 
ondersteuning krijgen. 
 
We wensen uitdrukkelijk dat de mantelzorger voldoende aandacht krijgt in de processen 
van zorgverlening, niet alleen als onontbeerlijke informatieverstrekker over de toestand 
van de zorgbehoevende maar ook als iemand die eigen noden kan hebben. De 
mantelzorger moet niet alleen in kennis worden gesteld van de voor de mantelzorg 
noodzakelijke informatie maar ook actief betrokken wordt bij de uitbouw van het 
zorgproces. 
 
Vrijwilligerszorg is van groot belang in de erkende diensten voor oppashulp en de 
diensten voor gastopvang. Om een hoogwaardige kwalitatieve hulp- en dienstverlening 
te kunnen waarbor- gen, wordt hiervoor een aangepaste professionele omkadering van 
de vrijwilligersorganisaties in de thuiszorg voorzien. Er zal onderzocht worden hoe 
nieuwe impulsen kunnen gegeven wor- den aan de vrijwilligersoppas door een verhoging 
van de werkingstoelage. 
 
Om de preventieve krachten in Vlaanderen nog te versterken, willen we nagaan of en 
hoe de ver- enigingen kunnen worden ondersteund in hun vrijwilligerswerk en hun 
aanbod gezondheidsop- voeding (zoals EHBO). 
 
Maatregelen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven 
We blijven met de thuiszorg prioritair focussen op de mogelijkheden voor ouderen en 
zorgbe- hoevenden om zo lang mogelijk thuis te wonen. Het type aangeboden zorg wordt 
bepaald door de mate van zorgafhankelijkheid. 
 
Voor het urencontingent gezinszorg en aanvullende thuiszorg en voor de diensten 
maatschap- pelijk werk van de ziekenfondsen voorzien we een groei, rekening houdend 
met de budgettaire mogelijkheden. 
 
Met de minister bevoegd voor Wonen zullen we overleggen zodat de van overheidswege 
onder- steunde woonvormen beter dan nu het zorgbeleid versterken, bijvoorbeeld door 
het stimuleren van architectuur of woningaanpassingen die geschikt zijn voor 
thuiswonende zorgbehoevende ouderen of personen met een handicap of door het 
realiseren van samenwerking tussen sociale huisvestingsmaatschappijen en 
voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg en ouderen- zorg. We komen daar 
verder op terug. 
 
In de zorg voor ouderen dienen op basis van het Woonzorgdecreet vernieuwende 
concepten uitgewerkt te worden zoals de assistentiewoningen, de centra voor 
herstelverblijf, de zorghotels en het woonzorgnetwerk. De muren tussen de thuiszorg en 
de residentiële zorg moeten afge- broken worden en het mogelijk maken dat het 
woonzorgcentrum diensten verleent in de buurt, dat de thuiswonende ouderen gebruik 
maken van de faciliteiten van het woonzorgcentrum en dat de thuiszorg zorgcontinuïteit 
kan aanbieden in een woonzorgcentrum. 
 
Uit de zorgvernieuwingsprojecten die in het kader van het Protocol 3 met de federale 
overheid worden opgezet, willen we ervaring en goede praktijken distilleren voor het 
ontwerpen van nieuwe woonzorgconcepten. 
 



Deze nieuwe concepten gelden trouwens ook in de zorg voor personen met een 
handicap. Ook daar streven we naar een grotere toenadering tussen de 
huisvestingssector en de zorgsector, met initiatieven als het geïntegreerd wonen. Ook 
daar geldt dat de muren tussen zorg aan huis en residentiële zorg afgebouwd dienen te 
worden. 
 
Palliatieve patiënten moeten thuis of in de vertrouwde omgeving kunnen sterven. De 
werking van palliatieve netwerken zal zo efficiënt mogelijk worden aangestuurd. Daarbij 
richten zij zich ook naar thuisvervangende settings, zoals de voorzieningen voor 
personen met een handicap. We zullen een geactualiseerde reglementering op decretale 
basis voorzien voor hun erken- ning en subsidiëring. Voor de palliatieve dagcentra zal 
een structurele plaats in de welzijns- en gezondheidsorganisaties gezocht worden, 
omkaderd door het meest geschikte netwerk en gefi- nancierd door de Vlaamse overheid 
en de ziekteverzekering, waar het gepast is. 


