Advies 2012/19 over parkeerkaarten

Dit advies is geschreven om
gemakkelijk te lezen en te begrijpen (easy read).
©

Onderwerp:

De DG HAN wil het systeem veranderen
voor het krijgen van een parkeerkaart
voor personen met een handicap.

Vooral voor personen met een handicap
die de parkeerkaart het meest nodig hebben,
bijvoorbeeld omdat ze vaak naar het ziekenhuis moeten.

Op dit moment duurt het 3 maanden
om de parkeerkaart te ontvangen.

Oplossing:

De DG HAN stelt voor
om het systeem sneller te laten verlopen:

2 weken in plaats van 3 maanden
voor sommige personen.

Deze kaart is 1 jaar geldig.

Voor alle personen met een handicap
duurt het 3 maanden om de parkeerkaart te hebben.
Maar voor sommige personen met een handicap
zal het 2 weken duren.

Om de parkeerkaart binnen 2 weken
te ontvangen, heeft u het volgende nodig:
• Aan het einde van je leven zijn
en een ziekte hebben die snel evolueert
• De aanvraag op internet doen
met het juiste document.
• De medische documenten geven
die de ziekte verklaren.
Om snel te gaan,
zal er geen arts controleren om te zien
wat de ziekte is en of de persoon het recht heeft
om snel een parkeerkaart te krijgen.
Men vertrouwt.
Men kan later controleren
of de persoon het recht heeft
op zijn parkeerkaart snel te hebben.

De problemen:

De NHRPH weet niet wat ervan te denken:
• De NHRPH vindt dat
medische informatie privé is.
• De NHRPH vraagt wie de mensen zijn
die de documenten zullen bekijken
die de ziekte verklaren
en die zullen beslissen
of de persoon recht heeft
om snel een parkeerkaart te krijgen.
• De NHRPH vraagt zich af
waarom het zo lang duurt
om een parkeerkaart aan te vragen.

De NHRPH stelt voor:
• De opmaak van een document
dat de arts van de zieke persoon invult.
De arts mag niet teveel gegevens en
privé-informatie over de zieke persoon geven.
• Het document moet goed geschreven zijn
om zieke mensen niet te choqueren.

• Het verlengen van de parkeerkaart met een jaar
als de zieke persoon na een jaar nog leeft.

Besluit:
De NHRPH is van mening dat het hele systeem
moet worden gewijzigd om parkeerkaarten te ontvangen.
Niet enkel voor patiënten aan het levenseinde.
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