De PAB spoedprocedure voor ALS patiënten is er!
Vraag het PAB nu officieel aan!
Sinds 2001 bestaat er in Vlaanderen een budget voor Persoonlijke Assistentie (PAB). Het PAB is een som geld
dat personen met een handicap op een rekening krijgen gestort. Met dat geld kunnen zij assistenten aanwerven.
De persoon met de handicap wordt zo werkgever. Hij/zij bepaalt zelf wat, hoe, wanneer en waar er
ondersteuning wordt geboden. Zo kan je thuis blijven wonen en toch voldoende assistentie krijgen bij de
beperkingen door jouw handicap.
Voor mensen met een sneldegeneratieve aandoening, zoals ALS, was het PAB tot voor kort geen oplossing. Er
bestaat immers een wachtlijst voor het PAB. ALS patiënten zijn echter niet gebaat bij een
ondersteuningssysteem waar je misschien vijf jaar op moet wachten. Erg weinig ALS patïenten hebben dus ook
het PAB aangevraagd. Nu er officieel een snellere procedure kan bekomen worden, kunnen de tientallen PALS
die zich de afgelopen maanden bij de Liga melden, aanbieden voor een PAB.
De ALS Liga en BOL vzw zijn gaan pleiten voor deze snelprocedure voor ALS patiënten die het PAB wilden
aanvragen. Minister Vervotte en het raadgevend comité van het VAPH zijn hiermee akkoord gegaan, waarvoor
onze dank. De Vlaamse regering vaardigde op 17 november 2006 een besluit uit die deze snelprocedure regelt.
Zo hoef je als ALS patient niet lang te wachten (max 3 maand) voor je een PAB krijgt.
Wanneer je het PAB aanvraagt, als ALS patiënt, krijgt je direct het maximumbedrag: 38.133 € toegekend.
Dit bedrag word je in vier schijven (trimestrieel) gestort om jouw assistent(en) aan te werven en te
betalen.
In de loop van de eerstkomende dagen zal er vanuit het VAPH:
1. Een brief naar alle bij het VAPH gekende personen die ALS hebben, worden verstuurd met de
nodige documenten
2. Een aanvraagformulier voor een pab bestaat reeds; het volstaat om dit aan te vullen met een
vermelding dat men beroep doet op de snelprocedure
3. Een formulier dat door de geneesheer-specialist (neuroloog) moet worden ingevuld zal ook ter
beschikking worden gesteld.
4. Ook de provinciale afdelingen zulllen worden geïnformeerd van de 'snelprocedure'
5. De voornoemde formulieren zullen op de website www.VAPH.be beschikbaar zijn.

Hoe krijg ik zo’n PAB?
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Je neemt contact op met BOL vzw op het nummer 09\324.38.77 of mailt naar helpdesk@bol-online.be.
Je zegt dat je ALS patiënt bent en het PAB wil aanvragen. De helpdeskmedewerker zal jou enkele
vragen stellen.
Je krijgt van BOL vzw een aantal aanvraagformulieren toegestuurd en een procedure die je moet
volgen. Je kan op elk moment hierover naar BOL bellen.
Je stuurt de nodige documenten op naar het VAPH en stuurt een kopie naar BOL vzw.
BOL zal het VAPH regelmatig naar jouw toekenningstatus vragen.
Je zal vanuit het VAPH een brief krijgen dat je mag starten met het PAB. Neem dan contact op met
BOL.
BOL vzw ondersteunt jou bij de opstart: het bepalen van jouw ondersteuningsbehoeften, het vinden van
een assistent, het opmaken van contracten.
Als je nog meer ondersteuning wil bij jouw PAB, kan je ook een PAB coach krijgen van BOL vzw. Die
ondersteunt jou thuis bij het maken van jouw PAB beslissingen en het organiseren van jouw
administratie.
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