SPECIFIEKE AFSPRAKEN AANGAANDE GEZINSZORG AAN
OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN
20 april 2022

Datum
Extra info

Onderstaande principes gelden voor gezinszorg - volledig aanbod gezinszorg inbegrepen de
aanvullende thuiszorg.

-

Oekraïense vluchtelingen kunnen van zodra ze geregistreerd zijn (men ontvangt in principe bij
registratie een attest van tijdelijke bescherming) een beroep doen op het volledige aanbod
gezinszorg voor nodige zorg en ondersteuning.
Ook indien de zorg- en ondersteuningsvraag ontstaat door het opvangen van de vluchtelingen
in een gastgezin, komt het dossier op naam van de Oekraïense vluchteling(en).

-

Administratieve afspraken
 Gezinszorg wordt opgestart volgens de principes van “acute gezinszorg”. In afwijking van
de geldende regelgeving kan acute gezinszorg langer dan 14 dagen gelden, namelijk tot
de persoon op wiens naam het dossier is opgemaakt beschikt over een A-kaart met
inschrijvingsnummer in het rijksregister, en kan het ook toegepast worden voor
aanvullende thuiszorg.
Anders dan bij acute gezinszorg wordt bij aanvang van de zorg en ondersteuning wel een
fysiek huisbezoek uitgevoerd (zonder indicatiestelling en bijdrageberekening) om de zorgen ondersteuning af te stemmen op de noden. Voor het correct inschatten van de
zorgnoden kan eventueel een vertaalprogramma worden gebruikt
Het tarief van acute gezinszorg voor gebruikers die recht hebben op de verhoogde
tegemoetkoming (€4,55, maar de dienst heeft – anders dan bij acute gezinszorg – de
mogelijkheid om een gemotiveerde afwijking toe te passen en een lagere bijdrage te
vragen) wordt aangerekend tot de documenten in orde zijn waarmee het
inkomstensonderzoek kan plaatsvinden (Houders van een A kaart hebben recht op
maatschappelijke dienstverlening - equivalent leefloon). Op dat ogenblik wordt het dossier
opgesteld met de juiste gebruikersbijdrage. Voor het bepalen van de gebruikersbijdrage
wordt geen rekening gehouden met de inkomens van een eventueel gastgezin.
 De BelRAI screener hoeft bij de definitieve dossieropmaak niet verplicht ingevuld te
worden, gezien de problematiek van een gemeenschappelijke taal die, zonder tolk,
voldoende begrepen wordt door beide partijen. Het blijft wel noodzakelijk de geboden zorg
en ondersteuning op dat ogenblik te evalueren en zo nodig opnieuw met de cliënt af te
stemmen aan de ingeschatte zorg- en ondersteuningsnoden
 Zodra de dienst beschikt over het INSZ-nummer van de vluchteling op wiens naam het
dossier gezet werd, kan de dienst de dossiergegevens (inclusief de eerste bijdrage en de
eventueel herrekende bijdrage) en de prestaties beginnen doorsturen naar Vesta (dat kan
ook retro-actief, voor de prestaties die verleend werden op het ogenblik dat de vluchteling
zijn INSZ-nummer nog niet gekregen had.
 Indien gezinnen van vluchtelingen samenwonen wordt de regeling voor “collectieve
woonvormen” (FAQ gebruikersbijdrage agentschap Zorg&Gezondheid) toegepast, met
per gezin een apart dossier (de uren gezinszorg die specifiek voor een bepaalde
gebruiker worden gepresteerd, worden aan die gebruiker aangerekend; uren die niet
specifiek aan één gebruiker verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp in
gemeenschappelijke ruimtes, worden verdeeld over de verschillende gebruikers).




Voor uitzonderlijke gevallen waarbij de zorg en ondersteuning is opgestart en de
betrokkene uiteindelijk geen A-kaart bekomt, wordt een afzonderlijke registratie buiten
Vesta voorzien. De dienst moet dat dan melden aan de helpdesk van Vesta.
Indien het gastgezin reeds een dossier heeft bij een dienst voor gezinszorg maar de
hulpvraag wijzigt, is het afhankelijk van de reden van wijziging van hulp of er een
bijkomend dossier wordt aangemaakt op naam van de vluchteling of niet.

-

Verdere Informatie over zorg, welzijn, psychosociale ondersteuning, preventie,,…
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/infectieziekten-en-vaccinaties/preventie-zorgen-welzijn-voor-oekra%C3%AFners

-

Tewerkstelling van Oekraïense vluchtelingen.
Houders van de elektronische A-kaart hebben onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt. Voor
tewerkstelling als verzorgend personeel of begeleidend personeel in de gezinszorg is er een
erkenning van diploma nodig. Deze procedures lopen via NARIC Vlaanderen.
https://naricvlaanderen.be/nl/informatie-over-de-erkenning-van-diploma%E2%80%99s-uitoekra%C3%AFne

-

Verdere algemene informatie
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/vluchtelingen-uit-oekraine
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