
3 Je kiest voor Iriscare van de 
Gemeenschappelijke Gemeen
schapscommissie. Ga door naar 9 
als je 2x een 6 gooit.

5 Je opteert voor PHARE van de 
Franse Gemeenschapscommissie. 
Ga door naar 9 als je 2x een 1 
gooit.

7 Je gaat voor het persoonsvol
gend budget van de Vlaamse  
Gemeenschap. Sla 3 beurten over.

9 Vooraleer je verder kan, moet 
je grondig worden onderzocht.  
Heb je werkelijk een rolstoel 
nodig? Hoe laag is je IQ dan echt?  
Ook al is je Nederlands minder 
gevorderd dan zo’n test vereist. 
Wacht tot iemand je verlost door 
ook op 9 terecht te komen.

11 De Dienst Ondersteunings
plan (DOP) geeft je informatie  
en zoekt samen met jou naar 
ondersteuning. Ga door naar 12.

12 Je bent erg tevreden van de 
DOP, gooi nogmaals.

15 Brussels Aanmeldingspunt 
voor Personen met een Handicap 
(BrAP) maakt je wegwijs in het  
Brusselse kluwen. Dat kost 
minstens 2 beurten.

17 Het denktraject bij DOP 
resulteerde in een ondersteu
ningsplan. Ga door naar 25.

19 Het gaat om zorg op maat; je 
wordt daarom gewogen  
en gemeten. Sla 1 beurt over en 
ga dan meteen naar 22.

40 Rechtstreeks Toegankelijke 
Hulp helpt ook als er nog geen 
harde medische bewijzen voor je 
handicap zijn. Blijf daar staan tot 
je 4 gooit.

43  Je kan ook “snel” aan  
een mobiliteitshulpmiddel 

geraken, als je ten minste 
al lid bent van de Vlaamse 
Sociale Bescherming.  
Ga daarom vlot door 
naar 45.

45  Je kan altijd 
toetreden tot de 
Vlaamse Sociale 
Bescherming voor 
Brusselaars. Ben je 
meerderjarig?  
Wacht dan 5 jaar 
voordat je verder 
speelt.

46  Proficiat! Je staat  
op het punt om de 

tweede trap naar het 
persoons volgend budget te 

bestijgen. Binnen hooguit 
anderhalf jaar bestaat de 

kans dat je inderdaad aan je 
budget geraakt! Ga naar 49.

49 Dat mooie perspectief op 
lange termijn wordt wel over
schaduwd door zoveel problemen 
die je vandaag al ondervindt.  
Ga verder naar 51.

51 Met mensen in armoede 
houden de systemen geen 
rekening. Pech als je moeilijk de 
eindjes aan elkaar kan knopen.  
Sla 243 beurten over.

Disclaimer: iedere gelijkenis  
van dit kansspel met bestaande 
toestanden berust louter op 
toeval.

22 Het belang van een goed netwerk 
kan niet overschat worden. je mag 
meteen doorgaan naar 28.  
Sla vervolgens 7 beurten over. 

25 Wat zijn je wensen en dromen? 
Samen met jou gaat DOP helder 
krijgen wat je zelf wil.  
Je mag terug naar 19 gaan!

28 Je streeft naar een  
kwaliteitsvol leven, laat  
ons zeggen: een  
driesterrenleven.  
De middelen daartoe  
zijn nog lang niet  
binnen bereik,  
ga terug naar 7.

31 Zelfredzaamheid  
kan je helpen.  
Komaan, wees  
eventjes flink en trek  
je fluks aan je eigen  
haar uit het moeras!  
Sla een beurt over om  
op te drogen.

34 Je hebt een rotweek  
door je handicap en  
moet in bed liggen tot je  
onbestaand of overbevraagd  
netwerk je komt helpen.

36 Je bent op een wachtlijst geraakt 
om op een wachtlijst te komen. 
Wacht drie jaar voordat je verder 
speelt.

38 Proficiat! Je komt aan de  
eerste trap naar de persoons
volgende financiering!  
Ga 2 vakjes verder naar 40.

53 Voor mensen met een 
migratieachtergrond is het  
Brusselse kluwen zo mogelijk  
nog verwarrender. Je hebt  
geluk dat een tolk je kan  
bijstaan. Werp nog een keer.

56 De overgang van minder
jarig naar meerderjarig is heel 
erg moeilijk bij het Vlaams 
Agentschap voor Personen met 
een Handicap. Ga terug naar 
start.

58 Je wacht nu al meer dan  
7 jaar. Hoewel het eind van de 
procedure naar verluidt in zicht 
komt, zie je het helemaal niet 
meer zitten. Je sukkelt in de 
put en blijft daar zitten tot 
iemand jouw plaats inneemt.

61 Ongelooflijk maar waar: 
zelfregie kan realiteit worden! 
Je mag meteen 3 keer proberen 
om 2 te gooien.

63 Je krijgt je persoonsvolgend 
budget! Kies voor cash en/of 
voucher en bepaal zelf welke 
hulp je aankoopt!


