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Programma

1. Verwelkoming en inleiding

2. Evaluatie van 1 jaar werken met consensusdossiers

3. De vernieuwde criteria voor GES+

4. Combinatiemogelijkheden

5. Pauze

6. Het vereenvoudigd A-document: stand van zaken

7. Automatische berekening van de MDT vergoedingen door INSISTO: 
Aandachtspunten voor de MDT’s

8. Stroomschema herindicaties vragen VAPH-aanbod
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Evaluatie 1 jaar 
werken met 
consensusdossiers

Klaartje Cops

Beleidsmedewerker ACT



1 jaar consensusdossiers

Na 1 jaar werken met consensusdossiers en het afwerken van de eerste cyclus van ex-post controles 
werd er intern een evaluatie gedaan. 

Focus van deze evaluatie: de efficiëntie en zinvolheid van de feedback vergroten voor zowel de 
indicatiestellers als de betrokken MDT’s. 



Conclusies

• In 2016 werden er 4059 A-documenten als consensusdossiers behandeld, 4606 A-documenten 
als besprekingsdossiers. 

• Van de 142 erkende MDT’s halen er slechts 28 de in de erkenningsvoorwaarden vooropgestelde 
25 dossiers (OOOC’s en OSD niet meegerekend). 

• Met betrekking tot de ex-post controles: 
• Het aantal ingediende A-documenten is erg bepalend voor de representativiteit van de feedback

• Nood aan ondersteuning vanuit wetenschappelijke hoek (grotere interbeoordelaarsbetrouwbaarheid tussen de 
verschillende indicatiestellers)

• Het doel van de feedbackgesprekken moet verduidelijkt worden (ondersteunend versus controlerend, aanwezigen bij 
de gesprekken)

• De scope van de feedbackgesprekken mag verbreed worden. Dit om de meerwaarde ervan voor de MDT’s te 
vergroten.



Aanpassingen ex-post controles cyclus 
2017-2018

De MDT’s worden opgedeeld in 3 groepen: 

1. Tien dossiers of meer ingediend (over de regio’s heen)
• Tien of meer consensusdossiers ingediend

De ex-post controles worden analoog aan het afgelopen jaar georganiseerd voor deze MDT’s.

• Minder dan tien consensusdossiers ingediend

Deze MDT’s worden uitgenodigd in de focusgroepen rond specifieke dossiers

2. Minder dan tien dossiers ingediend (over de regio’s heen)
• Voor deze MDT’s wordt er geen inhoudelijke feedback gegeven op de kwaliteit van de ingediende dossiers door 

middel van ex-post controle. 

• Er zal vanuit het agentschap Jongerenwelzijn een traject uitgewerkt worden om samen met de betrokkenen de 
zinvolheid van de erkenning en de mogelijkheden van een samenwerkingsverband aangaan na te gaan (timing zomer 
2018)



Aanpassingen ex-post controles cyclus 
2017-2018

• Besprekingsdossiers worden niet meer opgenomen in de steekproef. De kwaliteitsbeoordeling 
van deze dossiers zal scherper gesteld worden bij de behandeling ervan. We wensen niet langer 
een dubbele standaard voor kwaliteit te hanteren

• Oprichten van focusgroepen SA, PAB, IMB en OOOC

• Inzetten op extra ondersteuning en vorming van de indicatiestellers



De vernieuwde 
criteria voor GES+



Aanleiding

In mei 2016 werd het evaluatierapport GES+ gefinaliseerd. Naar aanleiding van de vaststellingen 
werden er in het rapport een aantal verbetervoorstellen geformuleerd. Deze voorstellen werden 
besproken in een werkgroep waarin zowel de GES+ voorzieningen als het VAPH en Jongerenwelzijn 
vertegenwoordigd waren. 

Om de GES+ werking te optimaliseren en te stroomlijnen zijn er aanpassingen nodig op de volgende 
domeinen: de criteria GES+, indicatiestelling en de behandeling van de GES+ dossiers, de 
infrastructuur, het personeelskader, de verhouding tussen interne en externe doorstroom, de 
financiering, de hulpcontinuïteit bij uitstroom, de monitoring, de capaciteit en de samenwerking 
tussen de diverse actoren.



Criteria GES+

Voorheen waren de criteria vaag waardoor een relatief grote groep kan voldoen. 

GES+-plaatsen zouden voorbehouden moeten zijn voor de meest ernstige problematieken op vlak 
van gedrags- en emotionele stoornissen.



Criteria GES+

jongeren minstens één kenmerk uit elk van de vijf onderstaande categorieën moeten hebben om 
een indicatiestelling GES+ te krijgen: 

1. Jongere heeft de nodige diagnostiek voor gedrags- en emotionele stoornissen

2. Gedragskenmerken van de jongere:

Extreem gedragspatroon:
Herhalende en aanhoudende agressie ten aanzien van zichzelf, anderen, goederen, in verschillende contexten 
(hulpverlening, school, vrije tijd, gezin, omgeving, …)

Ernstige automutilatie

Seksueel grensoverschrijdend gedrag



Criteria GES+
3. Overige cliënt- en contextkenmerken die het extreme gedragspatroon versterken:

Comorbiditeit, o.a.:
Zwakbegaafd of verstandelijke handicap

Psychiatrische problematiek

Gedragsstoornis

Autisme Spectrum Stoornis

Angststoornissen

Genetische afwijking (onderliggend aan het extreem gedragspatroon)

Zeer laag niveau van sociaal-emotionele ontwikkeling (schaal van Dosen)

Middelenmisbruik

De jongere loopt vast op verschillende levensdomeinen (hulpverlening, school, vrije tijd, …)

Plegen van als misdaad omschreven feit

Traumatische ervaringen: misbruik, mishandeling of verwaarlozing



Criteria GES+
Gezinsrisicofactoren:

Psychiatrische hospitalisatie van een ouder

Misdaad gepleegd door een ouder

Plaatsing van broers en zussen of broers en zussen in pleegzorg

Psychische ziekte van leden van het gezin

Geweld in het gezin

Misbruik van middelen door gezinsleden

Onbekende en/of afwezige context

4. Hulpverleningstraject

Hulpverleningstraject van deze jongeren wordt gekenmerkt door heel wat breuken

De begeleiding loopt moeilijk in de aan GES aangepaste hulpverleningsvormen

De jongere verblijft al enige tijd in een Gemeenschapsinstelling of residentiële psychiatrie en kan 
omwille van de ernst van de problematiek niet uitstromen

Geen voorziening met doelgroep GES is bereid deze jongere op de wachtlijst te zetten omwille van 
de ernst van de problematiek



Criteria GES+

5. Intensiteit van de ondersteuningsnood 

Nabijheid en een intensieve individuele aanpak noodzakelijk: bv. kan moeilijk participeren aan 
groepsactiviteiten, zinvolle en gestructureerde dagbesteding ontbreekt maar is nodig, etc.

Aangepaste infrastructuur noodzakelijk: bv. prikkelarme omgeving, afgesloten kasten, verankerde 
meubels, beveiligde kamer (zowel voor jongere als voor begeleiders), etc

Beslotenheid noodzakelijk



Indicatiestelling en behandeling van 
dossiers

Sinds de start van  de consensusdossiers is de controle op de indicatiestelling GES+ zeer beperkt. 

Om een kwaliteitsverhoging van de indicatiestelling voor GES+ te bekomen wordt ingezet op 
vorming voor de belangrijkste aanmelders over de aangepaste criteria. 



Indicatiestelling en behandeling van 
dossiers

• De belangrijkste aanmelders voor GES+ zijn SDJ en in mindere mate OCJ. Regionaal organiseren 
de GES+ voorzieningen en de teams indicatiestelling een voorstelling van het (vernieuwde) 
aanbod en de (vernieuwde) criteria voor indicatiestelling voor deze aanmelders. SDJ en OCJ 
doen voor een indicatiestelling GES+ steeds beroep op een MDT voor de nodige diagnostiek. 

• Ten aanzien van de andere MDT’s, de gemeenschapsinstellingen en het GES-aanbod organiseren 
we een globaal infomoment over het (vernieuwde) aanbod en de (vernieuwde) criteria. 
Wanneer bij de ex-post controles een ISV met indicatie GES+ opduikt, hebben de teams 
indicatiestelling specifiek oog voor de toepassing van de nieuwe criteria. 



Instroom 

• Alle aanmeldingen moeten objectief met elkaar vergeleken worden

-> regionaal GES+ overleg

• Monitoring door de toegangspoort van de instroom en doorstroom van GES+ plaatsen

• Verblijfsduur niet langer beperkt tot 36 maanden
• Begeleiding wel beperken in tijd, maar werken naar een duurzaam uitstroomperspectief

• De jeugdhulpbeslissing is beperkt in tijd (24 maanden, verlengbaar) en de lopende begeleidingen worden 
systematisch besproken op het regionaal GES+ overleg met het oog op (voorbereiden van) uitstroom



Infrastructuur

Om een GES+ erkenning te krijgen moet een voorziening 

• Aangepaste infrastructuur hebben 

• Moet men een beveiligend besloten aanbod kunnen voorzien

• Elke GES+-unit dient in staat te zijn om een intensief,  sterk geïndividualiseerd, hoofdzakelijk  
residentieel aanbod  te organiseren voor kinderen en jongeren met  ernstige gedrags- en 
emotionele stoornissen waarbij een reguliere leefgroepwerking niet meer volstaat.

• De GES+-unit voorziet in begeleiding van de (ruime) context via mobiele en/of ambulante 
begeleiding. 

• Er dient een voldoende personeelsomkadering  te zijn om te voorzien in permanente monitoring 
en een 7/7 aanbod. Een GES+-unit vraagt om een zeer aangepaste leefgroepwerking met een 
sterk geïndividualiseerd karakter. 



Infrastructuur

• De GES+ unit heeft voldoende schaalgrootte (minstens zes plaatsen) om aan de ene kant 
professionalisering en specialisatie te realiseren en aan de andere kant beveiliging en een 
volcontinue werking te bieden.  

• Samenwerking met  onderwijs is cruciaal. Er is een intense samenwerking met scholen uit de 
regio. Indien nodig dient er in schoolvervangende dagopvang voorzien te worden.

• Er is een intensieve samenwerking met gemeenschapsinstellingen en psychiatrie. 

• Er dient bereidheid te zijn tot opname van jongvolwassenen en men ontwikkelt een netwerk 
met partners uit aanbod voor volwassenen in functie van het voorzien van 
vervolgondersteuning.



Infrastructuur

• Het kunnen aantonen van ervaring met de doelgroep (expertise van personeel) is vereist. Deze 
expertise dient ook uitgedragen te worden naar andere voorzieningen en partners in de regio 
(outreach).

• Bij uitstroom blijft de GES+ unit nog een tijd betrokken, door het aanbieden van een terugvalbed
indien nodig, en door ondersteuning van de partner(s) die vervolgondersteuning biedt/bieden.



Uitbreiding van het aanbod

In samenwerking met de teams jeugdhulpregie en het IROJ wordt er momenteel aan een advies 
gewerkt over de tekorten per regio en de spreiding van het aanbod per provincie. (deadline 15/10)

Op basis hiervan wordt bekeken hoe plaatsen kunnen (her)verdeeld worden of er een verdere 
uitbreiding van het aanbod nodig is en dienen hiervoor voldoende financiële middelen te worden 
vrijgemaakt. 



Combinatiemogelijkh
eden



Combinatiemogelijkheden

• Mogelijkheden sinds decreet integrale jeugdhulp uitgebreid

• Moet weloverwogen gebeuren
Noodzakelijk in traject minderjarige

Duidelijke finaliteit & afspraken tussen jeugdhulpaanbieders

Impact op capaciteit

Duidelijkheid over zwaartepunt van verblijf ifv kinderbijslag

• Welke hulpverlening kan gecombineerd worden? 

• Alles, behalve een aantal uitgesloten combinaties. Uitzonderingen zijn mogelijk, mits grondige 
motivatie en na akkoord van de subsidiërende overheid. 



Uitgesloten NRTJ-combinaties?

• Meer dan 2 voorzieningen betrokken in NRTJ-traject

• PAB met NRTJ verblijf, begeleiding, diagnostiek en behandeling (zowel VAPH, Jongerenwelzijn als 
K&G)*

• Kamertraining met verblijf JW & verblijf VAPH

• CBAW met verblijf JW, verblijf ifv diagnostiek, kamertraining & pleegzorg en verblijf VAPH**

• CBAW met NRTJ begeleiding JW 

• Verblijf ifv diagnostiek JW met verblijf ifv diagnostiek JW

• Diagnostiek JW met diagnostiek VAPH

• Verblijf GES+ met dagopvang VAPH en verblijf VAPH



Uitzondering aanvragen?

Ben je van mening dat een uitgesloten combinatie toch de beste oplossing is in het hulptraject van een 
minderjarige?

Motiveer je vraag op mail aan de jeugdhulpregisseur. 

De regiocoördinator maakt je vraag over aan de subsidiërende overheid, samen met advies. 
Consulenten van OCJ en SDJ richten hun vraag aan de regioverantwoordelijke, en de regioverantwoordelijke maakt de vraag over 
aan de subsidiërende overheid. 

Je krijgt antwoord van de subsidiërende overheid. Indien uitzondering wordt toegestaan, maakt jeugdhulpregie 
een beslissing op. 

OPM1: op de combinaties aangeduid met * kan regelgevend geen uitzondering worden toegestaan

OPM2: op de combinaties aangeduid met ** kan de combinatie max voor 3 maanden worden toegestaan, op 
voorwaarde dat er een ondersteuningsplan wordt opgemaakt (cf. actieplan jongvolwassenen)

OPM3: zelfde principes voor gerechtelijke combinaties, maar decreetswijziging nodig



Combinaties met RTJ?

• Zelfde principes

• Uitgesloten combinaties
NRTJ VAPH met RTJ VAPH (uitz kortverblijf)*

PAB met RTJ VAPH en RTJ begeleiding en verblijf*

Dagbegeleiding JW met verblijf JW, kamertraining & CBAW

Contextbegeleiding ifv positieve heroriëntering met andere RTJ of NRTJ

CBAW met RTJ begeleiding JW en dagbegeleiding JW

Meer dan 1 contextbegeleiding JW in hetzelfde gezin (als er niet ook verblijf, dagopvang of kamertraining loopt) 

• Vragen voor uitzonderingen rechtstreeks richten aan subsidiërende overheid

OPM: op de combinaties aangeduid met * kan regelgevend geen uitzondering worden toegestaan



PAUZE



Het vereenvoudigd 
A-document: een 
stand van zaken



Overzicht

Aanleiding voor een vereenvoudigd A-document

Werkzaamheden van de ad-hoc werkgroep vereenvoudigd A-document

Het voorstel tot een vereenvoudigd A-document

Reflecties

Verdere traject



Aanleiding voor een vereenvoudigd A-
document

De vraag van het Vlaams Parlement met betrekking tot een vereenvoudigde werking van de 
toegangspoort en een vereenvoudiging van het A-document in het bijzonder. 

Aanbevelingen van Audit Vlaanderen en het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek 

De reeds opgedane ervaring in het werken met het A-document



Werkzaamheden van de ad-hoc 
werkgroep vereenvoudigd A-document

Op vraag van de gemengde stuurgroep d.d. 30/10/2015 werd de ad-hoc werkgroep samengesteld 

Samenstelling: 
Vertegenwoordigers vanuit de verschillende administraties (het departement Welzijn, Volksgezondheid&Gezin, het 
Departement Onderwijs, Kind&Gezin, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en Jongerenwelzijn)

Koepels en het werkveld (voorzieningen Kind&Gezin, Jongerenwelzijn en VAPH, CLB koepels, DOP, SOM, Vlaams 
Welzijnsverbond en het Verwijzersplatform)

Cliëntvertegenwoordigers

Medewerkers van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek

Voorzitter; Jean-Pierre Vanhee (agentschap Jongerenwelzijn)



Werkzaamheden van de ad-hoc 
werkgroep vereenvoudigd A-document

In eerste instantie werden in de werkgroep de verschillende tabbladen geëvalueerd en de 
knelpunten en suggesties tot verandering geïnventariseerd



Werkzaamheden van de ad-hoc 
werkgroep vereenvoudigd A-document

Er werden zes principes vastgelegd: 
Het A-document is een aanvraagdocument niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Enkel de informatie die nodig is voor de motivering van de aanvraag NRTJ moet worden opgenomen in het A-document

We willen één A-document behouden

het A-document wordt samen met de cliënt ingevuld en vanuit de focus van de cliënt. 

Op termijn moet toegang tot INSISTO voor de cliënt mogelijk gemaakt worden

De kwaliteit en methodiek van het proces dat voorgaat aan de aanvraag van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is 
de verantwoordelijkheid van de contactpersoon aanmelder.



Het voorstel tot een vereenvoudigd A-
document

Vetrekbasis is de herwerking van het bestaande A-document
We willen de reeds ingevoerde informatie in INSISTO herschikken en hergebruiken om de continuïteit te waarborgen

Vaststelling in de werkgroep:
Verschil in visie tussen de actoren over hoe het luik beeldvorming er moet uitzien

Eensgezindheid over de feitelijke gegevens die nodig zijn voor het aanvragen van NRTJ (luiken identificatie, 
trajectinformatie, jeugdhulp, financieel en historiek)



Het voorstel tot een vereenvoudigd A-
document

Het luik IDENTIFICATIE blijft quasi ongewijzigd t.o.v. het huidige A-document
Belangrijke betrokkenen in functie van de aanvraag voor niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (ouders, wettelijke 
vertegenwoordigers, pleegouders, vertrouwensfiguren, hulpverleners, gezinsleden, …) kunnen hier worden geïdentificeerd

Het toevoegen van de gegevens van de jongere en minstens één ouder (wettelijke vertegenwoordiger) is verplicht

Informatie over onderwijs wordt verplaatst naar het luik trajectinformatie. 



Het voorstel tot een vereenvoudigd A-
document

Het luik TRAJECTINFORMATIE geeft een overzicht van wat er al allemaal gebeurd is qua voorgaande 
hulpverlening of  de schoolloopbaan

Opsomming

Geen beschrijving van de aanleiding of beleving van de hulpverlening



Het voorstel tot een vereenvoudigde A-
document

Het luik JEUGDHULP
Indicatiestelling en jeugdhulpregie worden samengevat in één tab jeugdhulp

Vanuit een cliënt-gecentreerde opbouw kunnen alle delen van het dossier continu aangepast worden. 

Typemodules kunnen stuk per stuk toegevoegd of verwijderd worden. De contactpersoon aanmelder kan per 
toegevoegde of verwijderde typemodule een motivatie geven



Het voorstel tot een vereenvoudigde A-
document

Het luik FINANCIEEL geeft informatie over de bestemming van de kinderbijslag, wettelijke subrogatie 
en eventuele cash die werd toegekend in functie van specifieke acties, persoonlijk assistentie 
budget, convenanten, IPH middelen. 

Het luik HISTORIEK: De indeling en inhoud van dit luik blijft ongewijzigd in vergelijking met het 
huidige A-document. Er is  daar heel wat belangrijke informatie terug te vinden rond de opvolging 
van het dossier. 



Het voorstel tot een vereenvoudigde A-
document

Het luik BEELDVORMING wil een meer geïntegreerde beeldvorming van de hulpvraag faciliteren 
waarin de beleving en verwachtingen van de cliënt centraal staat. Er moet afgestapt worden van het 
denken vanuit beperkingen en evolueren naar krachtgerichte en oplossingsgerichte strategieën. 

Enerzijds kunnen aanmelders die met een gevalideerde methodiek werken een eigen verslag in het 
luik beeldvorming opladen. 

Eigen structuur en taalgebruik van de methodiek die de dienst gebruikt kan behouden blijven

Voorwaarden hiervoor zijn dat het verslag voldoet aan door de toegangspoort gevalideerde kwaliteitsindicatoren en dat 
het aantal tekens beperkt is. 



Het voorstel tot een vereenvoudigd A-
document

Anderzijds werd er voor de diensten die niet werken met methodieken 
die door de toegangspoort gevalideerd kunnen worden, een voorstel met 
betrekking tot het luik beeldvorming uitgewerkt 

Moet een kwaliteitsvolle beeldvorming faciliteren (krachtgericht en oplossingsgericht)

Visie van de jongere en diens context staat centraal



Reflecties

Het beoordelen en interpreteren van verschillende verslagen vraagt de nodige flexibiliteit en 
aanpassingsvermogen van de ontvangers van het A-document (medewerkers toegangspoort en 
voorzieningen)

Voor gecombineerde vragen waar meerdere aanvragers vanuit verschillende sectoren die 
verschillende methodieken hanteren een A-document samenstellen, zal er één beeldvorming 
gekozen moeten worden. Het uitwisselen van informatie zal meer tijd en alsnog een ‘vertaling’ van 
de informatie vragen. 

De eisen die de implementatie van Persoonsvolgende financiering voor minderjarigen zullen stellen 
aan het A-document zijn nog niet duidelijk



Verdere traject

Het Aansturingscomité valideerde reeds het concept. 

Het A-document staat op de agenda van het eerstvolgende Raadgevend Comité. Na een positief 
advies kan er gestart worden met de voorbereiding van de opbouw in INSISTO en de vorming van 
het werkveld. 



Automatische 
berekening van de 
MDT vergoedingen 
door INSISTO: 
aandachtspunten 
voor de MDT’s



Sinds 1 juli 2017 worden de MDT vergoedingen gebaseerd op een automatische berekening uit in 
INSISTO 

• Berekenen van de vergoedingen verloopt efficiënter en correcter

• De MDT’s hebben binnenkort zelf de mogelijkheid om de vergoedingen op te volgen in INSISTO

• Zekere alertheid bij de MDT’s nodig opdat aan alle technische specificaties is voldaan



Aandachtspunten

• Er moet steeds in de MDT-rol aangemeld worden om een vergoeding te kunnen ontvangen.

• Wanneer u een vergoeding wenst te ontvangen voor een aanvraag specifieke acties, moet u dit 
via een ‘gewoon A-document’ aanvragen dat aan de vooropgestelde kwaliteitsvoorwaarden 
voldoet. VIST-aanvragen worden immers niet vergoed en zullen ook niet geregistreerd worden 
door INSISTO

• Enkel de MDT die effectief als contactpersoon-aanmelder optreden of die diagnostiek in INSISTO 
hebben ingebracht, kunnen vergoed worden. INSISTO baseert zich op de identiteitsgegevens van 
de informatieleverancier en niet op tekstvelden waar eventueel andere diagnostiekleveranciers 
worden geïdentificeerd.

• Er wordt enkel een vergoeding voor diagnostiek (€190) geregistreerd indien er effectief een lijn 
in het luik diagnostiek wordt toegevoegd.

• Bij het oproepen van de lijsten per MDT wordt er geen rekening gehouden met de 
samenwerkingsverbanden. Het totaal aantal ingediende dossiers moet worden opgeteld. 



Aandachtspunten

• Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat een herindicatie binnen het jaar met IMB wel 
vergoed mag worden. MDT’s dienen dit aan de toegangspoort te melden zodat zij correct 
vergoed kunnen worden. 

• De status ‘klaar voor jeugdhulpregie’ geeft het signaal voor betaling. 

• Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat een herindicatie na een VIST CRI wel vergoed 
mag worden binnen het jaar. MDT’s dienen dit aan de toegangspoort te melden zodat zij correct 
vergoed kunnen worden. 



Stroomschema 
herindicaties VAPH-
aanbod

Stijn Beirens

Beleidsmedewerker ACT



Stroomdiagram herindicatie voor VAPH

Voor MDT
Overzicht van de verwachtingen voor invullen A doc

Handleiding voor het lezen
Van links naar rechts

Alle stappen bij elkaar opgeteld vormen de verwachtingen

Regisseerbaarheidscriteria blijven van kracht

Blauwe kaders zijn consensusdossiers

Rode kaders zijn besprekingsdossiers

Er wordt ook telkens iets gezegd over de geldigheid

Vertrek vanuit een concrete vraag (niet alle combinaties mogelijk)





Stroomdiagram herindicatie voor VAPH

Diagnostiek volgens infowijzer, vraagverheldering functioneren

Diagnostiek volgens de infowijzer van het vaph (handicapcode, stoorniscode, datum diagnose, kwalificaties, methode en 
synthese)

Kort beeld van het huidige functioneren over verschillende levensdomeinen

Aandacht voor de perspectieven: cliënt, context, aanmelder/professioneel

Aandacht voor krachten en klachten



Stroomdiagram herindicatie voor VAPH

Vraagverheldering actuele beperkingen tgv handicap

Hoe is de handicap vandaag nog zichtbaar in het functioneren van de minderjarige over verschillende domeinen ?

Vanuit de perspectieven schrijven, aandacht voor krachten. 

Diagnostiek dient enkel de handicap en stoorniscode te bevatten.

Nieuwe diagnostiek indien relevant mag toegevoegd worden.



Stroomdiagram herindicatie voor VAPH

Eerste aanvraag ZIN

Hoe is de handicap vandaag zichtbaar in het functioneren van de minderjarige over verschillende domeinen?

Vanuit de perspectieven schrijven, aandacht voor krachten. 

Wat zijn de verwachtingen voor de komende periode?

Trajectbegeleiding: welke hulp is er al geweest en met welk effect?

Termijn mag zelf gekozen worden als leeftijdsgrens, max. t.e.m. 21jaar.



Stroomdiagram herindicatie voor VAPH

Verlenging lopende hulp

Hoe is de handicap vandaag nog zichtbaar in het functioneren van de minderjarige over verschillende domeinen?

Vanuit de perspectieven schrijven, aandacht voor krachten. 

Wat zijn de verwachtingen voor de komende periode?

Korte evaluatie van de afgelopen periode.

Termijn mag zelf gekozen worden als leeftijdsgrens, max. t.e.m. 21jaar. 

Na 21 jaar in principe door de voorziening zelf o.b.v. BVR Kwetsbare Jongvolwassenen.



Stroomdiagram herindicatie voor VAPH

Toevoegen van een Typemodule: verzwaring van hulpvraag
Korte motivatie vanuit vraagverheldering waarom die typemodule toegevoegd dient te worden.

Aandacht voor de perspectieven en wijzigende verwachtingen.

Termijn van het vorige ISV blijft behouden.



Stroomdiagram herindicatie voor VAPH

Eerste vraag IMB

Adviesrapport toevoegen en eventuele andere bijlagen. (incontinentieformulier, audiogram, etc.)

Als diagnostiek en breed beeld van functioneren in het adviesrapport staat, beknopt formuleren in het A doc. 

Geldigheid is tot de 18e verjaardag (tem 17 jaar in INSISTO).



Stroomdiagram herindicatie voor VAPH

Eerste vraag PAB

Een inschalingsverslag toevoegen als bijlage, andere bijlagen zijn niet nodig. 

Als diagnostiek en breed beeld van functioneren in het inschalingsverslag staat, beknopt formuleren in het A doc. 

Geldigheid bij voorkeur tot en met 21 jaar.

(Opgelet! Prior kan slechts tot de 18e verjaardag worden gevraagd)



Stroomdiagram herindicatie voor VAPH

Nieuwe handicapcode toevoegen

Diagnostiek volgens de infowijzer van het vaph (handicapcode, stoorniscode, datum diagnose, kwalificaties, methode en 
synthese) voor de nieuwe handicapcode.

Beperking dient te blijken uit kort beeld van het huidige functioneren over verschillende levensdomeinen.

Aandacht voor de perspectieven: cliënt, context, aanmelder/professioneel.

Aandacht voor krachten en klachten.

Termijn mag zelf gekozen worden als leeftijdsgrens, max. t.e.m. 21jaar.


