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Centra voor herstelverblijf (CHV)
1.1

Situering

Een centrum voor herstelverblijf biedt tijdelijke opvang voor maximum dertig dagen (eventueel één maal
verlengbaar) aan mensen die herstellen na een operatie in een ziekenhuis, een zware aandoening of
ongeval en dit ongeacht de leeftijd. De bedoeling van het herstelverblijf is dat de gebruiker nadien opnieuw
zelfstandig kan functioneren in zijn thuismilieu. Ook de begeleider van de gebruiker kan zo nodig eveneens
in het centrum verblijven.
De Vlaamse programmatie is globaal vastgelegd op 1.500 verblijfseenheden voor Vlaanderen en Brussel met
een minimum van 60 verblijfseenheden per regionale stad, i.c. Brussel. Aan de erkenning als centrum voor
herstelverblijf zijn geen Vlaamse subsidies verbonden. Wel besliste de federale overheid met RIZIVmiddelen een beperkt aantal Vlaamse centra voor herstelverblijf te financieren.
Het centrum voor herstelverblijf is een nieuwe werkvorm die vooralsnog enkel door de Vlaamse
Gemeenschap erkend wordt.
Over heel Vlaanderen en Brussel zijn momenteel vergunningen toegekend voor 1.440 verblijfseenheden. In
Brussel is nog geen centrum actief, maar werd wel een vergunning toegekend aan Sint-Vincentius voor 60
verblijfeenheden. Deze initiatiefnemer plant de ontwikkeling van een woonzorgcentrum met herstelverblijf
in Sint-Jans- Molenbeek.

1.2

Prioriteiten voor de toekomst

De uithouw van tijdelijke thuisondersteunende zorgvormen staat niet op de prioriteitenlijst van de meeste
initiatiefnemers. Het herstelverblijf vormt nochtans een onontbeerlijke schakel in het zorgcontinuüm en
een belangrijke aanvulling op de andere vormen van tijdelijke opvang zoals dagcentra en kortverblijf.
Brussel kent heel wat leemten op dit vlak en het initiatief dat gelanceerd is om een woonzorgcentrum met
herstelverblijf te ontwikkelen verdient dan ook alle steun.
Door in de toekomst de bijkomende programmatie voor de woonzorgcentra om te zetten naar onder meer
plaatsen herstelverblijf, kan het aanbod uitgebreid worden en de financiële inspanningen gespreid worden
over de verschillende Brusselse woonzorgcentra. Bij de bespreking van de woonzorgcentra werd hier al
dieper op ingegaan. We verwijzen hiervoor naar hoofdstuk 2.3. en actiepunt 8.

Actiepunt 1

Realiseren van een woonzorgcentrum met 60 verblijfseenheden
herstelverblijf op een woonzorgsite in Sint-Jans-Molenbeek

Wat

Er werd een voorlopige vergunning toegekend voor de bouw van een
woonzorgcentrum met herstelverblijf en kortverblijf. De realisatie van deze
woonzorgsite moet zowel inhoudelijk als bouwtechnisch blijvend ondersteund
worden.
- De initiatiefnemer Sint-Vincentius wordt ondersteund in de ontwikkeling en
uitbouw van de woonzorgsite met herstelverblijf tot een operationele
voorziening.

Hoe

Te betrekken partners

-

Kenniscentrum Woonzorg Brussel
Sint-Vincentius

