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1. VOORAFGAAND
Dit advies kadert in de infonota van het VAPH van 4 april 2019 inzake uitbreidingsbeleid 2019 RTH.
Deze infonota voorziet dat bij een voorstel tot uitbreiding voor RTH minderjarigen, er een positief
advies van het IROJ moet zijn bij het in te dienen plan.

2. PROCES TOT HET ADVIES
− Het IROJ heeft op 18 juni 2019 een weerslag ontvangen over het overleg dat op 17 juni had
plaatsgevonden, met een overzicht van de voorgestelde uitbreidingen.
− De Werkgroep Advisering van het IROJ heeft op 18 juni 2019 kennis genomen van deze
informatie en .heeft een voorstel van advies geformuleerd ten aanzien van het IROJ.
− Het voorstel van advies van de werkgroep advisering is op het IROJ van 21 juni 2019 besproken.
Dit voorstel van advies werd integraal goedgekeurd.

3. HET ADVIES NAMENS HET IROJ
Het IROJ stelt vast dat:
− de door de voorzieningen in de regio gevraagde uitbreidingen een veelvoud bedragen van de
beschikbare uitbreiding ;
− het VAPH weinig criteria naar voor heeft geschoven in functie van de verdeling van de
bijkomende capaciteit;
− door de sector werd gekozen voor een gelijke verdeling van de extra capaciteit over de
aanvragers, per zorgregio.
Hierdoor is het effect van de uitbreiding breed, maar vrij beperkt per organisatie.
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Het IROJ geeft een positief advies bij het ingediende voorstel.
Het voorstel getuigt over de algemene nood aan extra capaciteit om het rechtstreeks toegankelijk
aanbod te versterken.
Het IROJ vraagt aan het VAPH om de oproepen in het kader van uitbreidingsbeleid intersectoraal te
communiceren en maximaal open te stellen voor aanvragers uit andere sectoren.
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