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Danny Reviers (links) laat
minister Steven
Vanackere weten hoe
belangrijk een
persoonlijke assistent is
voor zwaar gehandicapte
mensen zoals hij.
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Danny Reviers (48) is volledig
verlamd maar kan dankzij
persoonlijke assistente Mia een
actief leven leiden. Haar hulp
betaalt Danny met de 40.000
euro van zijn Persoonlijk Assistentie Budget. Minister van
Welzijn Steven Vanackere
(CD&V) trekt nu 7 miljoen
extra uit zodat een 150-tal
zwaar gehandicapten die er al
lang op wachten, zoals Danny
een PAB krijgen.

1.400
gehandicapten
minder op
wachtlijst
s Vlaams Minister van Welzijn

D

anny Reviers lijdt aan ALS
(Amyotrofe Lateraal Sclerose), een ziekte die het spierweefsel en de zenuwbanen doet
afsterven, zodat hij volledig verlamd is. Toch is hij zeer actief in de
gehandicaptensector, onder meer
als voorzitter van de ALS-liga.
‘Ik heb dezelfde ziekte als Stephen
Hawking, die geniale Britse wiskundige’, zegt Danny Reviers.
‘Normaal ga je aan die ziekte dood
binnen de vijf jaar. Maar ik heb het
al dertig jaar en kijk, ik ben er nog.
Dat is heel uitzonderlijk.’
Reviers kan een actief leven leiden,
onder meer dank zij zijn persoonlijke assistente Mia Mahy die hij
het minimumloon betaalt met zijn
Persoonlijk Assistentie Budget
(PAB). Reviers krijgt het maximum
PAB van 40.000 euro per jaar. ‘Met
mijn PAB kan ik uiteraard geen riante lonen betalen. Maar ik kan
Mia niet missen. Zij heeft me bijvoorbeeld vandaag naar het congres over zorgvernieuwing in Gent
gevoerd. We hebben een hele tijd
in de ﬁle gestaan. Per uur ﬁle is dat
dus jammer genoeg een uur geld
verloren voor de samenleving. Mia
geeft me ook te eten. Ik kan immers niets doen met mijn handen.
Ik heb vier assistenten, zodat Mia
ook vrije tijd heeft natuurlijk. Ze
helpt me bij het opstaan, de verzorging en het toilet. Het voordeel
is dat ik ’s morgens kan opstaan
wanneer ik wil. In een instelling
moet je je schikken naar de uren.
Ik kan met het geld van mijn Persoonlijk Assistentie Budget doen
wat ik wil. Ik kies de zorgassistenten die ik wil. Zoals u kunt kiezen
tussen de Carrefour of de Delhaize. Begrijp je?’

‘Thuis wonen met de hulp
van een assistente is niet
goedkoop. Of het in een
instelling goedkoper zou
zijn, vind ik niet relevant.
Mijn leven heeft nu een
grotere kwaliteit’
Danny Reviers

Dankzij Persoonlijk Assistentie Budget
leidt Danny Reviers nuttig leven

‘Ik kan mijn
assistente
niet missen’

zich in voor zijn lotgenoten. Alles
gebeurt vanuit zijn supergesoﬁstikeerde rolstoel. ‘Hij heeft wel
25.000 euro gekost. De Vlaamse
gemeenschap heeft dat volledig
Voorzitter ALS-Liga
betaald.’ Reviers kan zijn stoel sturen met een hendeltje dat hij met
Danny Reviers is gehuwd en heeft zijn kin kan bewegen. Daarmee
twee kinderen. Van opleiding is hij kan hij ook zijn gsm, die op de leutelevisiereparateur, maar nu zet hij ning van zijn stoel zit, beantwoor-

den. En met een laserstraal die hij
op zijn voorhoofd kan zetten, kan
hij zelfs typen op een laptop. ‘Ik
kan ondertussen al even snel typen als iemand die met twee vingers kan typen’, zegt Reviers nuchter. ‘Daarmee kan ik al het secretariaatswerk doen van de ALS-Liga.
Zonder problemen.’
‘Thuis wonen met de hulp van een

assistente is natuurlijk niet goedkoop. Of het in een instelling goedkoper of duurder zou zijn, vind ik
niet relevant. Mijn leven heeft nu
een grotere kwaliteit. Ik ben geïntegreerd in de samenleving. Ik doe
mijn werk. Ik kan mensen helpen.
Anders zou ik in mijn zetel zitten
suffen’, zegt Danny Reviers. ‘Nu
ben ik tenminste nuttig.’

Steven Vanackere (CD&V) geeft
het Vlaamse Agentschap voor
Personen met een Handicap
(VAPH) dit jaar 32,5 miljoen euro extra. Daardoor kunnen 1.400
gehandicapten verdwijnen van
de wachtlijst voor opvang.
s 7 miljoen extra trekt Vanackere uit voor het Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) voor mensen met een handicap. Iedereen
die voor 31 december 2007 een
aanvraag indiende en de hoogste urgentiescore heeft, krijgt gegarandeerd zijn budget van
maximaal 40.000 euro per jaar.
Met een PAB kunnen gehandicapten assistenten aanwerven,
die hen ‘zorg op maat’ geven.
Daardoor moet de gehandicapte
niet te worden opgenomen in
een instelling. Met het extra geld
zullen alle mensen die er recht
op hebben, binnen de drie
maanden een PAB krijgen. Vorig
jaar kregen 155 aanvragers geen
PAB, hoewel ze er wel voor in
aanmerking kwamen. In totaal
doen nu 1.319 mensen een beroep op de PAB’s.
s In september start ook het experiment Persoons Gebonden
Budget (PGB) voor gehandicapten die daardoor bijvoorbeeld
deeltijds kunnen verblijven in
een instelling. Vanackere maakt
hiervoor 4 miljoen euro vrij. Een
150-tal mensen neemt deel aan
het twee jaar durende experiment. Het Vlaams Welzijnsverbond vraagt dat er meer werk gemaakt wordt van persoonsgebonden budgetten. Maar dan
moet er ook meer personeel komen in die voorzieningen.
‘Voorzieningen hebben gemiddeld maar 86 procent van de
personeelsnorm mogen invullen. Wij willen dat dit wordt opgetrokken’, zegt het Verbond.
s Groen! reageert schamper:
‘Eén jaar voor de Vlaamse verkiezingen geeft de minister toe
dat de CD&V haar verkiezingsbelofte niet waar zal maken, namelijk de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg wegwerken.
De 32,5 miljoen die de minister
vrijmaakt, is voldoende om amper een 1.500-tal mensen aan
opvang te helpen, terwijl er
12.000 mensen op de wachtlijsten staan.’ (belga/jolo)
NB

Joost Loncin

