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Inhoudelijk
Thuisbegeleiding KIDS, een afdeling van KIDS vzw
Onze dienst is er voor personen met een auditieve beperking in de provincie
Limburg. We bieden mobiele en ambulante psychosociale en pedagogische
ondersteuning voor de persoon én het gezin. We gaan uit van de verschillende
vragen die er in het gezin en het netwerk leven.
Gezinnen met een kindje met spraaktaalproblemen kunnen ook bij ons terecht.
In de vroegbegeleiding en minderjarigenwerking is het onze doelstelling om samen
met het gezin te zoeken naar een antwoord op de specifieke opvoedingssituatie
waarin ouders en kind zich bevinden. De accenten in de begeleidingen liggen op
het verstrekken van informatie over de gevolgen van het verminderd gehoor, op het
stimuleren
van
de
taal
en
communicatie,
aanleren
van
visuele
communicatiestrategieën, stimuleren van algemene ontwikkeling, spreken over
verwerking, coördineren van overleg, etc.
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In de begeleiding van dove volwassenen ligt de focus meer op integratie in de
samenleving, psychologische ondersteuning, zoeken naar woning of werk,
administratieve hulp of opvoedingsondersteuning.
In 2013 werd er een nieuw besluit op thuisbegeleiding goedgekeurd waardoor we
erkend zijn voor volgende modules: mobiele en ambulante begeleiding,
groepsbegeleidingen en mobiele en ambulante outreach. Elke module heeft een
andere wegingsfactor. Onze erkenning bedraagt 1844 begeleidingen op jaarbasis.
In 2014 hebben we geen uitbreiding van erkenning gehad.
Al enkele jaren kunnen we gezinnen via ‘rechtstreeks toegankelijke hulp’ (RTH)
begeleiden. Dit betekent dat gezinnen geen goedkeuring moeten vragen om
thuisbegeleiding te krijgen. Binnen rechtstreeks toegankelijke hulp mogen we 48
begeleidingen of 2 jaar begeleiding geven, en daarna elk jaar 12 begeleidingen.
Indien een persoon nood heeft aan een meer intensieve begeleiding dient er een
toegangsticket voor ‘niet rechtstreeks toegankelijke hulp’ gevraagd te worden (bij
de Integrale Toegangspoort voor minderjarigen of de Provinciale Evaluatiecommissie
van het VAPH voor meerderjarigen).
Thuisbegeleiding situeert zich dus zowel in de rechtstreeks toegankelijke als in de niet
rechtstreeks toegankelijke hulp. In 2014 werden 69 % van de gezinnen geholpen via
de rechtstreeks toegankelijke hulp. Dit percentage zal in de toekomst vermoedelijk
nog oplopen.
Start van MFC KIDS
Nadat in 2013 het nieuwe besluit op Thuisbegeleiding is goedgekeurd, is ook het MPI
KIDS in 2014 overgegaan tot een nieuwe organisatievorm: een multifunctioneel
centrum (MFC). Cliënten die gebruik maken van het MFC kunnen beroep doen op
verschillende modules, waaronder ook ambulante en mobiele begeleiding.
Daarnaast heeft het KIDS ook een erkenning ‘rechtstreeks toegankelijke hulp’
gekregen. Met deze erkenning kunnen cliënten tussen 0 en 65 jaar beroep doen op
verschillende modules:
-mobiele/ambulante begeleiding
-dagopvang en/of verblijf tijdens schooldagen
-dagopvang tijdens vakantiedagen
-outreach voor reguliere diensten en andere voorzieningen
Aanmeldingen van dove en slechthorende kinderen of kinderen met een
spraaktaalprobleem die nood hebben aan enkel mobiele en ambulante
begeleiding worden verwezen naar de dienst Thuisbegeleiding KIDS. Indien de
kinderen ingeschreven zijn in het MFC, krijgen ze geen begeleiding meer vanuit de
Thuisbegeleidingsdienst, uitgezonderd de baby’s en peuters van de crèche (het
KIDSje).

2

In feite wil dit zeggen dat gezinnen met een kind of jongere uit één van de drie
doelgroepen van KIDS vanaf nu via verschillende wegen mobiele en ambulante
begeleiding kunnen krijgen, namelijk:
-vanuit het MFC,
-vanuit het besluit RTH
-vanuit Thuisbegeleiding KIDS (uitgezonderd kinderen met ASS).

Start van FAM KIDS
De start van het Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) in januari 2015 zal ook voor
meerderjarige personen een nieuw aanbod creëren in de toekomst, waaronder ook
o.a. mobiele en ambulante begeleidingen.

Cijfermatig
Zoals eerder vermeld, werd er in 2014 geen uitbreiding toegekend.
Ons
erkenningsaantal blijft op 1844 begeleidingen staan. In 2014 hebben we 95 % van
onze erkenning behaald:1744,20 begeleidingen. Dit is terug een belangrijke stijging
vergeleken met het werkingsjaar 2013.
Het aantal aanmeldingen is gestegen van 83 naar 117. Bij de meerderjarigen zien
we dat niemand is afgerond en dit geeft aan dat meerderjarigen langer in
begeleiding blijven maar dat de frequentie op jaarbasis soms heel laag is (1 of 2
begeleidingen).
Het totaal aantal gezinnen/personen in begeleiding is gestegen van 200 naar 240,
een stijging van 40 gezinnen in vergelijking met vorig jaar.

aantal aanmeldingen

Minderjarigen
101

Meerderjarigen
16

Totaal
117

aantal personen in
begeleiding

197

43

240

aantal afrondingen

75

/

75

totaal aantal begeleidingen:
-aantal begeleidingen

1744,20
1.300,40

-outreach

430,80

1731,20
13
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Outreach werd gedaan in enkele reguliere crèches die een doof kindje hadden
opgenomen maar ook bij een dienst voor Begeleid Wonen.

Besluit
In het jaarverslag van 2013 stond reeds aangegeven dat er door de veranderingen
in de sector, zoals voorgesteld in Perspectief 2020, de mogelijkheid gecreëerd wordt
om een meer flexibel aanbod te geven aan cliënten en zo meer zorg op maat te
bieden. We merken dat verschillen in werking tussen ambulante en mobiele
diensten en de(semi-)residentiële diensten vervagen. Verscheidene zorgaanbieders,
binnen en buiten onze sector, dienen zich aan om dezelfde doelgroepen te
bedienen. Het is voor onze dienst dan ook een uitdaging hoe we ons aanbod
blijven specifiëren en kijken hoe we op maat van de cliënt kunnen werken.

Edith Croux
Verantwoordelijke Thuisbegeleiding
Juni 2015
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