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Brief van de MDT’s aan de sector 

 

In Vlaanderen staan de multidisciplinaire teams (MDT’s) in voor de indicatiestelling i.k.v. aanvragen bij 

het VAPH en Jongerenwelzijn (JW). We stellen vast dat de werking van de MDT’s over het algemeen 

weinig gekend is en zoals zo vaak geldt ook hier het gezegde “onbekend is onbemind”. Het 10-jarig 

bestaan van het Verwijzersplatform lijkt ons een goede gelegenheid om onze stem te laten horen. We 

willen jullie een (kleine) inkijk bieden op de MDT’s en hun werking, bezorgdheden en kijk op de toekomst.  

 

Achtergrond 

Er is over de jaren heen een geleidelijke evolutie geweest in het takenpakket van de MDT’s. De MDT-werking 

kan worden opgenomen vanuit een aantal vastgelegde basiswerkingen van bestaande organisaties (bv dienst 

maatschappelijk werk van de mutualiteit, een revalidatiecentrum, een centrum voor leerlingenbegeleiding,..). 

Deze basiswerkingen begeleiden personen met een beperking en hun netwerk bij het vaststellen van deze 

beperkingen, ze zijn klankbord voor de betrokkenen en zoeken mee naar mogelijkheden en alternatieven om de 

nodige ondersteuning te vinden binnen een brede waaier van sectoren (onderwijs, welzijn, gezondheidszorg,..). 

Ook de sector voor personen met een handicap (pmh) is hierbij een mogelijke actor,… Vandaar de natuurlijke 

reflex van die basiswerkingen in het verleden om een erkenning als MDT aan te vragen.  

Personen met uiteenlopende vragen naar ondersteuning - die reeds een traject lopen bij een dergelijke 

organisatie- worden door een MDT op die manier snel en efficiënt op weg gezet om de ondersteuning te vinden 

die ze nodig hebben zonder teveel tussenstappen.  

Takenpakket in evolutie 

Doorheen de jaren is het takenpakket van een MDT echter sterk geëvolueerd. Daar waar de MDT-werking 

vroeger vlot aansloot bij de basiswerking en de aanvraag relatief vlot opgemaakt werd aan de hand van de 

informatie die reeds ter beschikking was, door het proces dat doorlopen werd in de basiswerking, wordt de MDT-

opdracht steeds meer een complexe administratieve opdracht. Teams rest nog weinig ruimte voor eigen inbreng 

(daar komen we ook verder nog op terug).  

Een kantelmoment was het opleggen van kwaliteitseisen aan de MDT’s. Dit verplichtte organisaties om de MDT-

werking meer te onderscheiden van de basiswerking en een aantal extra administratieve stappen in te voeren. 

Maar ook de administratieve procedure en regelgeving werd de voorbije jaren steeds complexer.  

 

De komst van IJH in 2014 zorgde voor een opsplitsing tussen de MDT’s voor minderjarigen en meerderjarigen. 

Het werden aparte specialisaties met hun administratieve eigenheid. De werkingen groeien sindsdien uit elkaar. 

Niettemin wordt van MDT’s minderjarigen toch een spreidstand verwacht waarbij ze voor IMB en PAB toch nog 

dossiers bij VAPH moeten indienen- volgens de administratieve geplogenheden bij het VAPH via Helios- en voor 

alle andere vragen via JW moeten gaan.  

 

Kwaliteitseisen en groeiende techniciteit 

Aangezien de complexiteit een stuk is toegenomen, stellen we vast dat meer en meer teams ervoor opteren om 

te investeren in een aparte MDT-werking binnen hun organisatie die zich louter richt op het opmaken van 

multidisciplinaire verslagen. Dit is echter geen evidentie binnen het huidige financieringskader van de MDT’s, dat 

vooralsnog niet kostendekkend is. Teams die slechts een beperkt aantal verslagen opmaken (vanuit een vaak 

erg gespecialiseerde invalshoek) geven aan dat het niet haalbaar is om de vele veranderingen in de procedures 

en de toenemende complexiteit te blijven realiseren. Een aantal kleinere teams stopten bijgevolg hun werking in 

de laatste periode. Teams met een grotere capaciteit om verslagen op te nemen geven aan dat hun expertise 

zich situeert in het verlengde van de eigen kerntaken – en het kan dus niet de bedoeling zijn om verslagen op te 

maken die hier niet bij aansluiten. Dit zou trouwens niet de meest kwaliteitsvolle wijze zijn om personen met een 

beperking te ondersteunen… ‘Schoenmaker blijf bij je leest’, is een gezegde dat hier ook van toepassing is. Het 

grote palet aan diversiteit in expertise wordt dus uitgedund, niet omdat diensten dit willen, maar omdat dit niet 

langer haalbaar is… En het zijn personen met een beperking die hiervan de dupe zullen zijn omdat ze op die 

manier minder keuze hebben. Het gevolg is dat er een flessenhals ontstaat bij de diensten die overblijven.  
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Ondanks dat in de kwaliteitseisen voor MDT’s nog wel beschreven staat dat de MDT’s zowel de wensen, 

behoeften, beperkingen en mogelijkheden van de persoon voor wie ondersteuning wordt gevraagd in kaart moet 

brengen, is door de vernieuwde aanvraagprocedure deze opdracht ook een stuk gewijzigd. Sinds april 2016 

moet iedere persoon die een nieuwe aanvraag voor ondersteuning aan het VAPH richt dit doen via de nieuwe 

aanvraagprocedure, zoals die werd uitgetekend in het kader van PVF. Men heeft er bewust voor gekozen om 

vraagverheldering en objectivering ondersteuningsnood in dit proces uit elkaar te trekken. Wie betrokken is bij 

het proces van het ondersteuningsplanning kan daarom geen actor zijn bij de opmaak van het multidisciplinair 

verslag. Beiden hebben hun eigen functie en opdracht, maar horen wel met elkaar verbonden te zijn. Er dient 

wisselwerking te zijn en aanvulling op elkaar om bij de objectivering de juiste nuances en vaststellingen te kunnen 

weergeven. En dat loopt niet steeds van een leien dakje. 

Het multidisciplinair verslag 

• Objectivering handicap  (module A) 

Het MDT zal, indien dit nog niet eerder gebeurde, in de eerste plaats nagaan of er sprake is van een handicap, 

volgens de definitie die het VAPH hiervoor hanteert. Indien dit niet het geval is, zal de persoon ook niet in 

aanmerking komen voor een persoonsvolgend budget en is het proces van ondersteuningsplanning een stuk 

verloren moeite geweest.  

De regelgeving noodzaakt betrokkenen en het MDT om de volledige toeleidingsprocedure te doorlopen, ook al 

is er onduidelijkheid over de  inschrijfbaarheid en het behoren tot de doelgroep van het VAPH. Dit zou 

eenvoudiger kunnen door voor doelgroepen die zich in een ‘grijze zone’ bevinden m.b.t. inschrijfbaarheid bij 

VAPH uitsluitsel rond die inschrijfbaarheid mogelijk te maken mits het indienen van een beperkte module A 

(omschrijving stoornissen en eenvoudige omschrijving van de beperkingen).  

• Objectivering ondersteuningsnood  (module B) 

De objectivering van de ondersteuningsnood gebeurt door middel van een beschrijvend verslag of door middel 

van het afnemen van een zorgzwaarte-instrument (verplicht vanaf een bepaalde zorgzwaarte). Enkel een 

medewerker van een MDT die een officiële tweedaagse opleiding volgde en ook verder (jaarlijks) intervisie volgt, 

mag het zorgzwaarte-instrument afnemen. Het zorgzwaarte-instrument is een erg uitgebreid instrument dat 

bestaat uit verschillende subschalen. Het instrument tracht om alle relevante aspecten van de 

ondersteuningsnood in kaart te brengen. Bij de afname moeten, naast de inschaler zelf, steeds twee informanten 

aanwezig zijn. De voorkeur wordt gegeven aan een informant uit het persoonlijk netwerk en/of de pmh zelf 

natuurlijk en daarnaast een professionele informant. Er wordt dus van heel wat mensen engagement gevraagd. 

Naargelang de noden van de pmh of zijn netwerk kan een gesprek ook al gauw heel wat meer tijd in beslag. De 

vragen die gesteld worden zijn soms heel persoonlijk, confronterend,… Daar moet je als inschaler de tijd voor 

nemen om verduidelijking te bieden, vragen te bespreken en ook op te volgen na de inschaling. En daar wringt 

het schoentje: hun huidige takenpakket en financiering laat hen hiervoor geen ruimte. En dat is erg frustrerend. 

MDT-medewerkers willen zich nog kunnen profileren als hulpverlener d.w.z. de geobjectiveerde beperkingen 

kunnen plaatsen in relatie met de mogelijkheden die er ook nog zijn, rekening houdend met het tempo van de 

betrokkene en zijn netwerk om dit een plaats te kunnen geven. Objectivering vraagt dus een voor- en natraject 

dat al gauw heel wat tijd in beslag neemt. Op vandaag wordt hier vanuit de overheid volledig aan voorbij gegaan.  

• Vaststelling van de ondersteuningsbehoeften in kader van IMB  (module D) 

De grootste opdracht binnen de MDT-werking is en blijft Individuele Materiële Bijstand (IMB). Het is zeer 

specialistisch werk dat een enorme variatie inhoudt, zowel qua tijdsbesteding als qua inhoud. De laatste jaren is 

er een evolutie binnen het VAPH om kleine vragen af te stoten uit het MDT-werk en te verwachten dat pmh deze 

vragen zelf indienen. Dit strookt niet met de realiteit: mensen blijven beroep doen op de MDT’s, die deze opdracht 

er onvergoed bij nemen. I.k.v. meer zelfregie voor pmh zal de overheid blijvend moeten inzetten op IMB om 

wonen, leven en werken op een inclusieve manier mogelijk te maken. 

• Objectivering prioritering  (module C) 

Een nieuwe opdracht voor het MDT sinds de start van de persoonsvolgende financiering is het aanleveren van 

informatie over de dringendheid van de vraag zodat naderhand de regionale prioriteitencommissie kan oordelen 

of de vraag op korte, middellange of lange termijn gehonoreerd zal worden. Vroeger was dit een opdracht voor  
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de contactpersoon (CP). Binnen de persoonsvolgende financiering bestaat deze rol niet meer en wordt deze 

opdracht, terecht, bij het MDT gelegd. Uiteraard is dit een zeer belangrijk aspect i.k.v. een aanvraag: het bepaalt 

immers de reële wachttijd tot de gevraagde ondersteuning. Er moet dan ook een uitgebreide bevraging gebeuren 

rond relevante aspecten m.b.t. prioritering. Voor het MDT betekent dit een intensieve opdracht, meer nog in 

dossiers die nog niet gekend zijn. MDT’s vinden deze opdracht belangrijk en relevant binnen hun 

opdrachtenpakket, maar dat deze nauwelijks vergoed wordt is op termijn niet houdbaar.   

Wat na het indienen van een multidisciplinair verslag? 

Voor de medewerkers op het terrein weegt het vooral zwaar dat zij met mensen gans de complexe 

aanvraagprocedure doorlopen en mensen nadien geen enkel perspectief op ondersteuning kunnen bieden. In 

tegenstelling tot vroeger komen alle vragen in één enorme wachtrij te staan waarbij het onduidelijk is binnen 

welke termijn men effectief recht zal hebben op ondersteuning. Daar waar vroeger enigszins aangegeven kon 

worden binnen welke termijn er open plaatsen binnen voorzieningen te verwachten waren voor vragen met een 

hogere urgentie. 

Dat de rol van CP niet meer bestaat ervaren we MDT’s als een gemis. Er is momenteel niets dat deze functie 

echt vervangt. Als sector moeten we durven erkennen dat dit een vergissing was en hier een antwoord op bieden. 

Bij minderjarigen bestaat deze rol van CP-aanmelder nog wel. Ook al loopt dat niet feilloos. Actoren die de rol 

weigeren en als een hete aardappel naar elkaar doorspelen is evenmin een mooi zicht. Niettemin is de functie 

daar wel duidelijk. Een betere vergoeding, maar vooral duidelijkere en striktere afspraken tussen de partners 

zouden al voor heel wat verbetering kunnen zorgen.  

Ondersteunende randvoorwaarden vanuit regelgeving en VAPH  

MDT’s beschikken niet altijd over de juiste voorinformatie vanuit het VAPH om hun job op een vlotte en correcte 

wijze te kunnen uitvoeren. Vaak ontbreekt relevante voorgeschiedenis zoals bv. een overzicht van reeds 

genomen beslissingen, vermelding van meerdere diensten die betrokken zijn bij het VAPH-dossier, vroegere 

inschalingen… De MDT’s zijn vragende partij om – via Helios – maximaal relevante informatie te kunnen 

consulteren rond de historiek van de betrokken pmh. Dit zou tijdbesparend  zijn en voor alle betrokken gebruikers 

zou dit ook een verlichting betekenen bij het doorlopen van de toeleidingsprocedure. Tot vandaag is dit een 

belangrijke to-do die nog niet de nodige prioriteit krijgt binnen het VAPH. 

Blik op de toekomst 

Zoals eerder al aangegeven is doorheen de jaren de opdracht van de MDT’s steeds gegroeid, de financiering 

volgt echter niet. Daarnaast moeten we bij de meerderjarigen vaststellen dat de adviesfunctie die het MDT in het 

verleden had, in het gedrang komt. De rol van het team is met de nieuwe functie van gemachtigde indicatiestelling 

weliswaar meer beslissend geworden. Deze nieuwe situatie vergt echter heel wat aanpassingen. Bovendien kan 

je, als medewerker, in de huidige procedure nog weinig van jezelf (je inzichten, bezorgdheden, voorstellen…) 

kwijt, waardoor de MDT-opdracht meer een louter administratief gegeven is geworden. Omgaan met hulpvragers 

is echter geen statisch gegeven. Een klein voorbeeld: nuances en evoluties in de ondersteuningsnood kunnen 

niet meer opgevist worden tijdens de objectivering. Enkel het heropstarten van een nieuwe vraag, gevolgd door 

een nieuw ondersteuningsplan, gevolgd door een nieuwe objectivering…. is nog mogelijk. Het proces dient dus 

opnieuw (!) doorlopen te worden.  

Voor minderjarigen is er momenteel grote nood aan duidelijkheid over de toekomst. Voor medewerkers van 

MDT’s is het erg frustrerend om niet te weten wat de toekomst zal brengen waardoor het ook niet mogelijk is 

pmh het correcte advies te geven bij keuzes die ze maken. 

Tot slot 

De MDT-sector is een klein en relatief onbekend stukje van de sector voor pmh. We hebben een kleine inkijk 

willen geven in de wereld van de MDT’s. Ook al halen we veel pijnpunten aan, we willen geen verhaal van 

kommer en kwel schrijven. Ja, een goede financiering en een degelijke opleiding zijn nodig zodat MDT’s hun 

ganse pakket van opdrachten op een kwaliteitsvolle manier kunnen opnemen en uitvoeren. En dat is een 

haalbare vraag gezien het kleine budget waarover het hier gaat in vergelijking met het totaalbudget van de sector. 

Dat is alvast goed nieuws. 
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De persoonsvolgende financiering is een verhaal waar de MDT’s in geloven en met volle overtuiging willen en 

zullen aan meewerken. Alleen moet er voldoende aandacht zijn voor het feit dat elke schakel in de ketting 

noodzakelijk is om te slagen. Laat de kleine schakel van de MDT’s niet verloren gaan, maar help ons deze te 

versterken om mee te bouwen aan een mooi verhaal van inclusie en zelf in handen nemen van de regie van het 

eigen leven, …. ook voor personen met een beperking.  

Dat indicatiestelling in de toekomst op maat van de cliënt zal gebeuren, de persoon volgend doorheen zijn leven, 

makkelijk bijstuurbaar, en ruim inzetbaar, is voor ons een logische stap die in de heel nabije toekomst gezet moet 

worden. MDT’s denken nu dan ook na over die evolutie en we pleiten daarbij voor een betere gegevensdeling 

tussen sectoren als een heel belangrijke stap die ook VAPH en JW niet mogen missen. 

MDT’s zijn verbonden aan organisaties waar veel expertise inzake indicatiestelling en doelgroepkennis (breder 

dan enkel VAPH) reeds aanwezig is. Gezien de beleidsplannen om in te zetten op PVB in verschillende sectoren 

en het streven om indicatiestelling over de sectoren heen meer te uniformiseren, menen we dat er bij MDT’s een 

goede basis is om hierin een waardevolle actor te zijn. Bruggen slaan over sectoren heen zal een heel belangrijk 

punt zijn in het doen slagen van die evolutie. MDT’s kunnen dat.  

 


