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www.onafhankelijkleven.be

Bijlage 3 Zorgverleningsplan PRO
In te vullen door de Zorgnemer/Budgethouder in overleg met de Zorgaanbieder. Hierbij kan hulp geboden worden door een
bijstandsorganisatie.

1. Omschrijving van de gewenste zorgverlening
De Budgethouder omschrijft de gewenste zorgverlening in eigen woorden als volgt:

.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
De Zorgaanbieder verbindt zich ertoe met deze wensen rekening te houden bij de zorgverlening behoudens de eventuele opmerkingen, nuances of
beperkingen die de Zorgaanbieder omschrijft onder punt 8.
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2. De intensiteit van de te voorziene permanentie
Partijen kruisen aan wat toepasselijk is












Permanentie
Er zal geen enkele vorm van permanentie worden aangeboden
De Zorgnemer zal op elk moment een assistent of zorgverlener telefonisch kunnen bereiken om raad te
vragen.
De Zorgnemer zal een assistent of zorgverlener steeds telefonisch kunnen bereiken die raad kan geven
en indien nodig langs zal komen
De Zorgnemer zal steeds een assistent of zorgverlener telefonisch kunnen bereiken of oproepen die
onmiddellijk (rekening houdend met de nodige verplaatsingstijd) fysiek aanwezig kan zijn om
zorgverlening te bieden.
Er zal gedurende grote delen van de dag iemand in de nabijheid van de Zorgnemer aanwezig zijn. Bij
afwezigheid kan de Zorgnemer steeds een assistent of zorgverlener telefonisch bereiken of oproepen
die binnen een korte termijn, rekening houdend met de nodige verplaatsingstijd, fysiek aanwezig kan zijn
om zorgverlening te bieden.
Er zal voortdurend iemand aanwezig zijn, maar die persoon hoeft niet voortdurend toezicht uit te
oefenen. Indien nodig zal onmiddellijk iemand fysiek aanwezig kunnen zijn om zorgverlening te bieden
aan de Zorgnemer.
Er zal voortdurend iemand in de buurt van de Zorgnemer aanwezig zijn. Deze assistent of zorgverlener
zal in dezelfde ruimte als de Zorgnemer zijn en direct toezicht uitoefenen. Wanneer de assistent of
zorgverlener de ruimte verlaat, zal hij in contact blijven met de Zorgnemer door op gehoorafstand te
blijven of gebruik te maken van monitoringsystemen (audiofoon, videofoon). Wanneer er iets onverwacht
gebeurt, zal de assistent of zorgverlener onmiddellijk ingrijpen.
Er zal voortdurend toezicht zijn op de Zorgnemer en dit binnen een beveiligende infrastructuur en
omkadering
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Noodzakelijke praktische gegevens om deze permanentie te kunnen activeren (telnr., contactpersonen, hulpmiddelen,…):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………........................

3. De Intensiteit van de zorgverlening
Partijen kruisen aan wat van toepassing is
Intensiteit









Er zal geen zorgverlening worden geboden
Er zal maximaal 1 keer per week zorgverlening worden geboden
Er zal niet elke dag, maar wel meerdere keren per week zorgverlening worden geboden. ‘Opvolging’ zal
worden georganiseerd
Er zal dagelijks zorgverlening worden geboden, de zorgverlening zal beperkt zijn in reikwijdte en intensiteit
(geen continue zorgverlening).
Er zal dagelijks en continu zorgverlening worden geboden. De zorgverlening zal ruim zijn in reikwijdte en
intensiteit.
Er zal dagelijks, continu en intensief zorgverlening worden geboden op alle levensdomeinen.
Er zal dagelijks zeer intensieve zorgverlening worden geboden in functie van uitzonderlijke
zorgverleningsbehoeften.
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4. Afgesproken zorgverlening voor de Zorgnemer
4.1. Zorgverlening op weekbasis (“Weekschema”)1
Zorgverleningsfuncties
Permanentie
voorzien

Ja/neen
omschrijving2

woonondersteuning

Omschrijving
Planning3
locatie4

dagondersteuning

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

VM NM AV

VM NM AV

VM NM AV

VM NM AV

VM NM AV

VM NM AV

VM NM AV

VM NM AV

VM NM AV

VM NM AV

VM NM AV

VM NM AV

VM NM AV

VM NM AV

omschrijving5
planning
Locatie

individuele
ondersteuning

maandag

omschrijving6
uur7

1

Dit schema is een hulpmiddel om tot het jaarplan te komen
Concrete vorm, of aard omschrijven (bv : permanenentie= telefonisch; woondersteuning= studio op siteX, dagondersteuning=combinatie atelierwerking in groep en
individuele begeleiding bij externe dagbesteding)
3
De dagen invullen waarop gebruik zal worden gemaakt van de zorgverlening
4
adres
2

5
6

Zie 13

Psychosociale begeleiding, praktische hulp, of combinatie
7
Tijdstip of op afspraak of dagdeel (richtlijn)
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locatie8

4.2 Zorgverlening op jaarbasis (“Jaarplan”)9
Zorgverleningsfuncties

eenheid

Woonondersteuning
Dagondersteuning
Praktische hulp
ambulant
mobiel
Psychosociale
ambulant
begeleiding
mobiel
Globale
ambulant
ondersteuning
mobiel
Oproepbare
ambulant
permanentie
mobiel

nachten
dagen
uren

8
9

frequentie/week

Ingepland
gebruik
vakantie/jaar

nietof

locatie

frequentie/jaar
min/max per jaar

startdatum

Ja/nee

Thuis, bij de zorgaanbieder of andere locaties (volgens noodwendigheid) (combinaties mogelijk)
Op basis van dit jaarplan wordt een maandelijkse kostprijs vastgelegd
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5. Zorgpremie
Duid aan wat van toepassing is
Op basis van het Jaarplan verklaart de Zorgaanbieder dat de Budgethouder WEL / NIET voldoet aan de voorwaarden voor uitbetaling van de
zorgpremie.

6. Respijtzorg
Partijen komen het volgende overeen voor de tijdelijke en niet planbare meervragen:



De Respijtzorg waarop de Budgethouder recht heeft komt overeen met [X] % van de voorziene frequentie in het laatste tussen Partijen
goedgekeurde Jaarplan.



De Respijtzorg waarop de Budgethouder recht heeft zit vervat in het Jaarplan door toepassing van minima en maxima in de frequentie op
kalenderjaarbasis.
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7. Concrete aandachtspunten
7.1. Concrete aandachtspunten en wensen die de Zorgnemer of Budgethouder voorafgaandelijk aan de opmaak van het
individueel handelingsplan formuleert en waaromtrent de Zorgaanbieder concrete engagementen aangaat en zich ertoe
verbindt deze op te nemen en desgevallend verder uit te werken in het individuele handelingsplan:
Aandachtspunten van de Zorgnemer of Budgethouder

Concrete engagementen Zorgaanbieder

Over
de
woonondersteuning,
het
verblijf,
de
leefsituatie
Over
de
dagondersteuning,
tijdsbesteding,
activiteiten,…
Over
individuele
hulp,
verzorging,
assistentie,
behandelingen,
therapieën,…
Over gebruik
hulpmiddelen
aanpassingen

van
en
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7.2. Zorgverlening en kwaliteit van leven
De Zorgaanbieder zal bijzondere aandacht schenken aan die bestanddelen van de zorgverlening die voor de Zorgnemer van bijzonder belang zijn,
met oog op een verbetering van kwaliteit van leven van de Zorgnemer:
Te
weerhouden
als bijzonder
aandachtspunt
emotioneel
welbevinden



persoonlijke relaties



materieel welbevinden



persoonlijke
ontwikkeling



lichamelijk welbevinden



zelfbeschikking



sociale integratie



rechten
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Concrete aandachtspunten of doelstellingen overeengekomen tussen de Zorgaanbieder en
Zorgnemer en die verder uitgewerkt zullen worden in het individueel handelingsplan
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8. Inspraak en invulling eigen regie m.b.t. de zorgverlening
De Zorgaanbieder verleent geen/wel inspraak aan de Budgethouder m.b.t. wie de diensten verleent en en/of welke taken de assistenten of
zorgverleners opnemen i.f.v. de realisatie van het zorgverleningsplan
Inspraak
Budgethouder
betreffende





geen
wie



beperkt
wat

wie



In grote mate
wat

wie

helemaal
wat

Woonondersteuning
Dagondersteuning
Praktische hulp
Psychociale
begeleiding
Individuele
zorgverlening
Oproepbare
permanentie
Toelichting:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Modelovereenkomst PVF v1.0

9

9. Goedgekeurde onderaannemers van de Zorgaanbieder
In voorkomend geval verklaart de Zorgaanbieder dat onderstaande elementen van de zorg- en dienstverlening zullen worden uitgevoerd in
onderaanneming. De Zorgaanbieder blijft wel verantwoordelijk voor de uitvoering van deze Overeenkomst.
Functies

Onderaanneming
door
(naam andere betrokken
VAPH
vergunde
Zorgaanbieder)

Contactgegevens (adres, telefoon contactpersoon + email)

Mbt de zorgverlening
Woonondersteuning
Dagondersteuning
Praktische hulp

ambulant
mobiel

Psychosociale
begeleiding

ambulant

Globale ondersteuning

ambulant

mobiel
mobiel

Oproepbare permanentie

ambulant
mobiel

M.b.t.
diensten10

10

bijkomende

Kan betrekking hebben op de zorg en ondersteuning (bv dagbesteding) maar ook op de bijkomende dienstverlening (bv catering, vervoersdienst, onderhoud,…)

10

11

