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Thematiek: Kwetsbare groep 

 
Kwetsbare gezinnen met kinderen met handicap/leerstoornis/… 
 

1. Probleemsituatie  
Beschrijf een probleem dat het gevolg is van de COVID-19-crisis of dat verergerd is door de 
Coronaviruscrisis Covid-19. Gelieve specifiek en bondig te zijn en de causale verbanden uit te leggen 
(maximum 15 regels). 

 
- Kwetsbare gezinnen met kinderen met een beperking of leerstoornis (autisme, handicap, 

adhd,…) 
Gezinnen met een kind met een handicap die op internaat/instelling zaten moeten kind thuis 
opvangen in quarantaine. Ze krijgen echter geen hulp en dit is zowel voor de ouders, de andere 
broers/zussen als het kind zelf een enorme aanpassing. Dit zorgt voor extra chaos in gezinnen waar 
al extra kwetsbaarheid is. 

➔ Vlaanderen: PAB assistenten mogen tot op heden nog steeds niet terug langs gaan om 
assistentie te bieden (Vlaams). Er zou sprake zijn dat één PAB assistent binnenkort zou 
toegewezen worden aan 1 vast kind, maar normaal hebben zij er meerdere. Zo vallen nog 
steeds veel gezinnen uit de boot. 
Bv. meisje met handicap dat in semi-internaat zat en nu volledig thuis zit, ouders uit 
kwetsbaar gezin met verschillende kinderen kunnen de zorg niet volledig overnemen 
Bv. eerste kind met ernstige vorm autisme die niet kan praten en dwanghandelingen 
heeft, tweede kind heeft ADHD. Geen assistentie meer. 

➔ Budget voor tussenkomst (PAB) kan worden herbekeken op uitgaven van jaar ervoor. Dit 
jaar zullen minder uitgaven zijn, want mensen kunnen minder activiteiten plannen. 

 

2. Gewenste situatie 
Wat zou de gewenste situatie zijn om de hierboven beschreven situatie te voorkomen EN/OF te 
verhelpen? (Beschrijf het verwachte resultaat en niet de middelen om het te bereiken maximum 5 
regels). 
 

- Extra aandacht/assistentie (niet louter financieel) voor kwetsbare gezinnen met kinderen 
met stoornis of beperking. In kwetsbare gezinnen heerst al veel zorg en chaos door de 
impact op verschillende levensdomeinen en nu is dit enkel een druk extra die erbij komt. 
Hulp aan huis is hierbij belangrijk. 

 

 

3. Belangrijkste betrokkenen / verantwoordelijken 

Welke diensten, administraties, verenigingen 
spelen een rol bij de probleemsituatie?  

Welke overheden en/of ministers hebben 
bevoegdheden in verband met de 
probleemsituatie? 

VAPH, FOD SZ? Regionale overheden 
Federale overheden 
 

4. Voorstel van actie en/of van maatregel  
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Beschrijf de acties en de middelen voor de uitvoering ervan om het verwachte resultaat te 
bereiken.  

 
- Terug persoonlijke assistentie toelaten voor kwetsbare gezinnen met kind met 

handicap/stoornis/… 
- Vlaanderen: Budget volgend jaar niet berekenen (PAB) op basis van uitgaven van 

dit jaar, want uitgaven zijn lager. Eventueel bekijken op jaar voordien nl. 2019? Of 
eventueel extra premie toekennen indien budget wordt aangepast naar volgend 
jaar toe? 

 
     


