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Inhoud: 

 DOP algemeen

 Aanvraagprocedure Persoonsvolgend Budget (OP-PVB)

 Waarom DOP?



Dienst Ondersteuningsplan

 Erkend en gesubsidieerd door het VAPH

 In elke Vlaamse provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest



Dienst 

Ondersteuningsplan

➢ (Vermoeden van) handicap

➢ Vraagverheldering

➢ Maken ondersteuningsplan

➢ Samen met cliënt en netwerk

Voorwaarden:
➢ <65 jaar

➢ Domicilie in Vlaanderen of Brussel

➢ Rijksregisternummer hebben

➢ Uitzonderingen hierop zijn mogelijk: je 

neemt best contact op met DOP om je 

situatie voor te leggen. 



Een DOP-proces

Wie is de 

cliënt?

Welke vragen 

heeft de cliënt?

Acties en 

opvolging?

➢ Max 1 jaar

➢ Gratis en vrijwillig

➢ Via huisbezoek, contactpunten en 

bureau DOP

Ondersteunings-

plan 



Stap 1: Wie is de cliënt?

Mijn netwerk
Mijn hobby’s

Mijn 

kwaliteiten
Mijn dromen

…



Stap 2: Welke vragen heeft de cliënt?

…



Stap 3: Acties en opvolging?

Eigen 

netwerk?

Reguliere 

diensten?

Gewoon waar 

kan!

VAPH 

→ OP-PVB 

nodig?



Aanvraagprocedure Persoonsvolgend 

Budget (OP-PVB)

1) OP-PVB opstellen en indienen 

2) Multidisciplinair verslag laten opmaken 

3) Het VAPH beslist



Stap 1: OP-PVB opstellen en indienen

 Met een Dienst Ondersteuningsplan (DOP)

 Proces van vraagverheldering gebeurt grondig

 Wat kan je zelf? Waar heb je hulp bij nodig? Welke hulp krijg je al?

 Welke hulp wil je?

 OP-PVB wordt elektronisch ingediend = datum waarmee je op wachtlijst komt

 Het VAPH keurt het plan automatisch goed. Dit betekent dat het inhoudelijk als 

volledig en kwaliteitsvol wordt beschouwd. 

 Aanmelding bij het MDT in orde maken



Stap 2: Opmaak multidisciplinair verslag

 Door erkend MDT (meestal mutualiteit)

 Erkenning handicap

 Zorgzwaarte-inschaling (ZZI)

 Dringendheid



Stap 3: het VAPH beslist = 

aanvraagprocedure is rond

 In welke budgetcategorie komt iemand terecht (I – XII)

 In welke prioriteitengroep komt iemand terecht (PG1, PG2 of PG3)



Wachttijd doorlopen in prioriteitengroep



Wat doen we niet

 Geen begeleidende taken

 Geen aanvulling op crisissituaties

 Geen vraag-antwoord mentaliteit



Waarom DOP?

 Afhankelijk van vragen die er zijn

 Breed proces 

 Nadenken over toekomst + OP-PVB 

 Nadenken over de toekomst los van OP-PVB

 Snel proces in functie van OP-PVB

 Het VAPH keurt het plan automatisch goed

 Wat in tussentijd?



Contactgegevens

Hoofdzetel:

Binkomstraat 2

3210 Lubbeek

016/56.56.30 (secretariaat)

leuven@dop-vbb.be 

www.dop-vbb.be 

Regioteams:

•Leuven: 016/565630

•Brussel: 02/2017643

•Halle-Vilvoorde: 02/4606960

Wachtlijst:

 Leuven: 9 maanden

 Brussel: 6 maanden

 Halle-Vilvoorde: 5 maanden


