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1 MISSIE EN VISIE 

1.1 MISSIE 

Het Verwijzersplatform ondersteunt de erkende multidisciplinaire teams (MDT) om hun opdracht van 

multidisciplinaire evaluatie en indicatiestelling op een kwaliteitsvolle, toegankelijke en rechtvaardige 

wijze op te nemen. Het doel daarbij is om als deskundige en onafhankelijke teams personen met een 

(vermoeden van) handicap toe te leiden tot passende ondersteuning. 

1.2 VISIE 

Het Verwijzersplatform wil een relevante en gerespecteerde partner zijn binnen de sector voor 

personen met een handicap en binnen het brede veld van welzijn. We zijn een kleine, transparante 

organisatie van en voor MDT’s. Het Verwijzersplatform wil een organisatie in beweging zijn die zichzelf 

blijft vernieuwen. 

 

• Gras groeit door de wortels water te geven (microniveau) 

Het Verwijzersplatform gaat uit van een emancipatorische visie op ondersteuning voor personen met 

een handicap en van een brede globale, integrale visie op handicap. Het platform wil dit ook vertalen 

in de rol voor de multidisciplinaire teams in de evaluatie van de wettelijke bepalingen en definities 

inzake de toeleiding tot die ondersteuning, daarbij rekening houdend met de wettelijke definitie van 

handicap en zorgbehoefte. 

Personen met een handicap moeten maximaal kansen krijgen om deel te nemen aan de samenleving. 

Regie van de persoon met handicap over zijn eigen leven staat hierin centraal. Het MDT benadert dit 

vanuit zijn eigen onafhankelijkheid en deskundigheid. In het zoeken naar ondersteuning is het van 

fundamenteel belang dat er breder gekeken wordt dan de sector voor personen met een handicap. 

We kiezen duidelijk voor inclusie, waarbij de hele samenleving uitgedaagd wordt ondersteuning van 

de persoon met een handicap op te nemen. 

Het Verwijzersplatform streeft naar een eenvoudig en transparant MDT-landschap waarin MDT’s 

onderling sterke netwerken ontwikkelen ten behoeve van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan 

personen met een handicap. We geloven in de meerwaarde van een MDT-werking die naadloos kan 

aansluiten op de basiswerking van de organisatie. We ondersteunen de teams om, rekening houdend 

met de eigenheid van elk MDT door zijn erkenning in een bepaald segment van de welzijns-, 

gezondheids-, onderwijssector, voor elke personen met een handicap hetzelfde kwaliteitsvol proces 

aan te bieden. Het Verwijzersplatform wil dit blijvend faciliteren en ondersteunen zowel op regionaal 

als op Vlaams niveau door te investeren in kennis- en expertise-uitwisseling, vorming en opleiding, 

intervisie … 

  

• We doen het in samenwerking …. (mesoniveau) 

Het Verwijzersplatform gelooft in de kracht van samenwerken. Teneinde de deskundigheid van de 

indicatiestellers te handhaven en te verbeteren bevordert het Verwijzersplatform de samenwerking 

tussen de MDT’s en dit in goede afspraak met de koepels van de MDT’s. We investeren tevens in 

samenwerkingsverbanden met gebruikers, overheid, vergunde zorgaanbieders, …  
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Het Verwijzersplatform is er voor alle MDT’s in Vlaanderen en komt op voor de (gemeenschappelijke) 

belangen van die MDT’s. We nemen daarbij duidelijke standpunten in en zoeken steeds constructief 

naar oplossingen. 

Het Verwijzersplatform zorgt intern voor een transparante structuur, met duidelijke terugkoppeling 

van informatie naar de MDT’s en de verschillende geledingen binnen de verwijzende instanties. We 

willen daarnaast een overlegpartner zijn voor de overheid die aangaande MDT-gerelateerde materie 

knelpunten en problemen signaleert en constructief en oplossingsgericht voorstellen uitwerkt. 

 

• Dialoog tussen deskundigheid en regelgeving (macroniveau) 

De MDT’s zijn één van de actoren in de toegangspoorten tot gesubsidieerde begeleiding of zorg in 

Vlaanderen. Het Verwijzersplatform ondersteunt en vertegenwoordigt hun daarin. 

Het Verwijzersplatform speelt een rol op het vlak van evaluatie en indicatiestelling vanuit een integrale 

en globale visie op handicap. Daarom heeft het Verwijzersplatform een plaats tussen alle 

professionelen en diensten die vanuit de overheid, een rol opnemen op het vlak van de evaluatie en 

indicatiestelling voor toegang tot gesubsidieerde diensten, voorzieningen of persoonsvolgende 

budgetten voor personen met een beperking. 

Het Verwijzersplatform wil zijn deskundigheid ter beschikking stellen van diensten en personen, die 

door de overheid gemandateerd worden om te bepalen wie wel of niet en hoeveel recht heeft op 

overheidssubsidies in functie van zijn zorgzwaarte. 
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2 CENTRALE WERKING INZAKE HET BELEID ROND MDT ‘S 

2.1 SPREEKBUIS EN VERTEGENWOORDIGER VAN DE MDT’S IN DE OVERLEGORGANEN VAN HET VAPH 

Vertegenwoordigers van de MDT’s waaronder bestuurders en personeelsleden van het 

Verwijzersplatform zetelen in overlegorganen georganiseerd door het VAPH waar zij de standpunten 

en de visie van de MDT’s verdedigen. 

In 2021: 

> Permanente werkgroep Toeleiding: Marieken Engelen, Kathrine Goffart, Florian Roman (vanaf 

maart 2021), Dagmar Smet  

> Permanente werkgroep Hulpmiddelen: Liesbet Dumelie, Marieken Engelen, Sofie Willems (tot 

augustus 2021) en Roland Pouillie 

> Permanente werkgroep Financiering en Besteding: Florian Roman (vanaf maart 2021) en Lotte 

Barnard 

> Taskforce meerderjarigen: Florian Roman 

2.2 MDT-WERKING OPVOLGEN EN FACILITEREN 

Specifiek voor 2021: opvolgen Corona-gevolgen voor MDT en informeren 

Net zoals bij elke organisatie had de Coronapandemie een grote invloed op de werking van onze vzw. 

Daarnaast had in 2021 onze vzw te maken met een structureel personeelstekort. We gingen van drie 

medewerkers naar één medewerker gedurende zeven maanden. Het vroeg een omschakeling van de 

werking om te voldoen aan de opdrachten van het VAPH. De Bestuursleden werden in deze ongewone 

tijden mee ingeschakeld om taken op te nemen zodat de minimale dienstverlening kon gegarandeerd 

worden. Een speciale dank gaat uit naar hun inzet in 2021. 

 

Overleg met VAPH en het agentschap Opgroeien over het nieuwe beleid en over de praktische 

problemen die de MDT’s ervaren 

Viermaal per jaar is er een structureel overleg met het VAPH om gewijzigde procedures te bespreken.  

Met het agentschap Opgroeien wordt een overleg georganiseerd wanneer een van beide partijen 

hierom vragen. In 2021 waren er meerdere overlegmomenten rond de gewijzigde PAB-

priorprocedure.  

De werking van MDT‘s op het terrein krijgt te maken met praktische problemen die gebundeld worden 

in een signalennota en worden besproken met het VAPH of het agentschap Opgroeien. 

2.3 NIEUWSBRIEVEN 

Er zijn 895 personen ingeschreven voor de nieuwsbrief van het Verwijzersplatform. Nieuwsbrieven 

zijn te consulteren op de website van het Verwijzersplatform (www.verwijzersplatform.be).  

In 2021 werden vijf elektronische nieuwsbrieven en zeven nieuwsflashes (korte nieuwsberichten) 

verstuurd. Deze nieuwsbrieven zijn in de eerste plaats bedoeld om de MDT’s in Vlaanderen te 

informeren over nieuws en thema’s die voor hen van belang zijn. We gebruiken deze communicatie 

ook om zoveel mogelijk MDT’s te bereiken om bevragingen of documenten in te vullen. We deden 

een bevraging rond wachttijden, second opinion, vereenvoudigde aanvragen, signaleren van 

praktische problemen. Een nieuwsflash dient in deze dan vooral als herinnering.  
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Het buddysysteem kreeg een andere vorm en via een nieuwsbrief werd dit verder toegelicht. Ook het 

Mozaïekbesluit 5 werd via deze weg samengevat voor de MDT’s.  

De applicaties van het VAPH waar de MDT’s hun modules in opmaken kenden heel wat technische 

problemen. Via de nieuwsbrieven werden de MDT-medewerkers op de hoogte gehouden.  

Ten gevolge van de pandemie werden vormingen uitgesteld. In oktober 2021 konden we toch twee 

vormingen laten doorgaan en werd dit aangekondigd via de nieuwsbrief.  

Op het einde van elke nieuwsbrief wordt er gefocust op de infonota’s die verschenen zijn door het 

VAPH voor de MDT’s en worden de belangrijkste zaken uit de infonota’s op een rijtje gezet. Indien er 

relevante informatie voor MDT’s verschijnt in nieuwsberichten van het VAPH wordt hier ook op 

gewezen via onze nieuwsbrief of via een nieuwsflash. 

2.4 WEBSITE  

De website (www.verwijzersplatform.be) is een belangrijk communicatie-instrument naar MDT’s toe 

waar de teams heel wat nuttige informatiekunnen terugvinden. 

Er is zowel een MDT-kaart terug te vinden met de contactgegevens, de spreiding en meer 

detailinformatie per MDT als informatie over de MDT-werking in het algemeen.  

Volgend jaar zal er een nieuwe zichtbare update gebeuren van de website. Achter de schermen werd 

in 2021 al aan onze website gewerkt door een nieuwe websitebeheerder.  

Het blijvend updaten van de MDT-kaart is belangrijk bij adreswijzigingen, fusioneren van MDT’s of het 

wegvallen van MDT’s.  

 

Het is ook mogelijk om via de website in te tekenen op het vormingsaanbod van het 

Verwijzersplatform (meer informatie zie punt 5 Vorming). MDT-medewerkers beschikken daarnaast 

over de mogelijkheid om een login aan te maken voor de website om zo meer specifieke informatie 
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voor de teams terug te vinden (enkel voor MDT’s toegankelijk). Eind 2021 werden er in totaal 499 

ingeschreven leden geteld. In 2021 kregen we 36 nieuwe aanvragen voor een login. 

Om tegemoet te komen aan de vraag van de MDT's om ook tussen twee nieuwsbrieven door 

geïnformeerd te worden over waar het Verwijzersplatform rond werkt, werd er op de website van het 

Verwijzersplatform ruimte voorzien met een up-to-date overzicht van zaken die voor MDT's van 

belang zijn en waar het Verwijzersplatform stappen rond onderneemt. De zogenaamde ‘vers van de 

pers’.  

De website wordt gebruikt om altijd beschikbare informatie toegankelijk te maken rond belangrijke 

projecten. 

2.5 BELEIDSTHEMA’S 

2.5.1 MDT’s en crisis COVID-19 

Begin 2021 werd duidelijk dat we nog niet verlost zouden zijn van COVID-19. Opvolging naar de 

mogelijkheden om toch dossiers te kunnen opmaken op een veilige manier kreeg de bovenhand. 

Zolang inschalers niet op huisbezoek konden gaan, konden geen modules B afgenomen worden. 

Andere modules konden net zoals in 2020 via videocall of telefonisch opgemaakt worden. Geen ideale 

situatie, maar het was de enige wijze om de achterstand binnen de perken te houden. MDT’s zijn 

financieel afhankelijk van het aantal dossiers ze indienen. Er werden enorme verliezen geleden en 

sommige MDT’s konden niet anders dan hun werking stop te zetten. Vooral in bepaalde provincies 

kwamen MDT’s in problemen.  

De cijfers logen er niet om. Ze werden aan het VAPH en kabinet voorgelegd met de vraag om de MDT’s 

te compenseren voor het verlies en hun dezelfde subsidies uit te betalen als in 2019 zoals ook andere 

gesubsidieerde organisaties beloofd werden. Hier werd geen gevolg aan gegeven in 2021.  

2.5.2 Persoonsvolgende financiering meerderjarigen - Taskforce PVF (meerderjarigen) 

De taskforce PVF kwam in 2021, driemaal samen. Marieken Engelen nam deel aan deze vergaderingen. 

Ze kaderden allen in de evaluatie PVF en het stellen van prioriteiten.  

2.5.3 Wachttijden en doorlooptijden 

In 2020 was de bevraging rond overmacht en wachttijden afgerond. De cijfers wijzigden echter niet in 

de loop van 2020 en 2021. Niet ongewoon met de pandemie die ervoor zorgde dat de opmaak van 

dossiers werd bemoeilijkt.  

Door het niet kunnen uitvoeren van huisbezoeken liepen de MDT’s achterstand op. Bepaalde dossiers 

konden via videocall of telefonisch afgehandeld worden. Het ging dan voornamelijk over module D – 

het adviesrapport of module C – herziening prioritering. Geen ideale omstandigheden, maar het 

zorgde er wel voor dat personen met een beperking hun hulpmiddelen konden aankopen en dat 

MDT’s een deel van hun werking konden verderzetten. 

In het najaar van 2021 werd opnieuw een bevraging gedaan onder de MDT’s om na te gaan of hun 

huidige doorlooptijden gewijzigd waren, alsook of enkel de pandemie hier een effect op had. Enkele 

MDT’s gaven aan dat het aantal aanvragen verminderd waren. Het aantal ondersteuningsplannen was 

niet meer hetzelfde. Vooral via DOP kwamen minder dossiers binnen. De oorzaak hiervan is onbekend 

en werd niet verder door het Verwijzersplatform onderzocht.  

De striktere toepassing van de wetgeving omtrent inschrijfbaarheid, het ontbreken van gegevens in 

dossiers (personen met een beperking konden niet bij hun behandelende arts terecht), de 
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uitzichtloosheid in de prioriteitengroepen, … werden alvast aangehaald als mogelijke oorzaken. De 

bevraging is echter nog niet afgerond. De resultaten zullen pas geanalyseerd kunnen worden in 2022.  

2.5.4 Ondersteuning voor ZZI-inschalers 

Het Verwijzersplatform ontwikkelde op vraag van het VAPH een laagdrempelig overlegsysteem voor 

ZZI-inschalers. We opteerden op dat moment, in overleg met het VAPH, voor een systeem waarbij 

enkele inschalers een ‘buddy-groepje’ zouden vormen. Op deze manier kunnen ze zelf bepalen hoe ze 

elkaar bereiken en helpen zonder te veel sturing vanuit een overkoepelend orgaan. 

Er werd beslist te starten met een 10-tal buddygroepjes samengesteld uit inschalers die aangaven het 

meest vragende partij te zijn voor het ondersteuningssysteem.  

Dit alles liep in het voorjaar 2020 en werd zwaar doorkruist door de ganse COVID-pandemie. Het 

buddy-systeem stond hierdoor uiteraard niet als hoogste prioriteit voorop voor MDT’s. Dit bleek ook 

uit een eerste bevraging die we hielden in september bij de betrokken inschalers. De meeste 

inschalers gaven aan zeker positief te blijven staan tegenover het initiatief, maar er nog geen werk 

van gemaakt te hebben door andere prioriteiten en noden. Anderzijds voelden we in de antwoorden 

bij een aantal mensen toch een drempelvrees om zelf stappen te moeten zetten.  

Halverwege 2021 bleek nog steeds dat weinig inschalers beroep deden op hun buddy. Dit was vooral 

merkbaar aan het aantal vragen dat bij het Verwijzersplatform binnenkwam, die in principe via een 

buddy konden beantwoord worden.  

Om die reden werd het buddy-systeem bijgestuurd naar een systeem waarbij inschalers zich kunnen 

inschrijven via een Excel-lijst om zo in een beperkte groep bijeen te komen om dossiers te bespreken. 

De samenstelling van de buddy-groepjes is op die manier steeds anders waardoor het scoren van de 

parameters van de ZZI over MDT’s gelijkwaardig werd. Meer detail over dit systeem is terug te vinden 

in bijlage A. Dit systeem werd op het Bestuursorgaan en op provinciaal overleg besproken. Het kende 

enkele kinderziektes waarbij vooral de link voor inschrijving vaak haperde. Een goede koppeling aan 

de website zou dit verhelpen. In het voorjaar 2022 zal dit systeem geëvalueerd en indien nodig 

geoptimaliseerd worden. 

2.5.5 Evaluatie toeleiding 

In de schoot van de permanente werkgroep toeleiding werden in 2020 verschillende aspecten van de 

toeleidingsprocedure geëvalueerd. Naast de eigenlijke procedure toeleiding werd ook stilgestaan bij 

mogelijke ‘quick wins’ voor de huidige procedure en de oriëntatiefase die de toeleiding voorafgaat. 

Vanuit de MDT’s hebben we aan al deze subwerkgroepen een bijdrage geleverd. De werkgroep rond 

Quick wins binnen de huidige procedure werd getrokken door de MDT’s. Er werden voorbereidende 

nota’s uitgewerkt om de standpunten en bezorgdheden van de MDT’s te vatten. Alsook nota’s 

uitgewerkt om bepaalde vraagstellingen of problemen verder te verkennen.  

Het voorstel van de nota Vereenvoudigde Toeleiding werd ondersteund door alle stakeholders, maar 

werd in 2021 door het VAPH vervangen door een nieuw voorstel namelijk door de nota Vernieuwde 

Toeleiding. Dit voorstel stond verder af van de vereenvoudiging die werd beoogd en werd niet 

gedragen door de andere leden van de permanente werkgroep. Eind 2021 was nog niet duidelijk welke 

weg dit voorstel zou gaan.   

2.5.6 Knelpunten en signalen van MDT’s: overleg en opvolging 

Als Verwijzersplatform pikken we constant signalen op van MDT’s: vragen, onduidelijkheden, 

problemen, … en noteren wij knelpunten. Deze worden gesignaleerd op overleg, via mail of telefoon. 

We proberen direct antwoorden te bieden waar mogelijk of gaan naar de antwoorden op zoek. Vanaf 
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2021 is dit gewijzigd naar een structureel overleg met het VAPH dat viermaal per jaar plaatsheeft. De 

data worden bij het begin van het jaar bepaald. Een agenda wordt minstens twee weken van tevoren 

doorgestuurd zodat het VAPH zich kan voorbereiden en enkele antwoorden kan bezorgen op het 

overleg.   

2.5.7 Van Helios naar mijnvaph 

Het programma Helios dooft stilaan uit om vervangen te worden door functionaliteiten binnen het 

elektronisch dossier Mijnvaph. In 2021 werd dit verder uitgewerkt door de ICT-diensten van het VAPH. 

Dat dit gepaard ging met enkele kinderziektes, daar waren de MDT’s op voorbereid. De problemen die 

dit met zich meebrachten waren echter niet te voorspellen. De omschakeling van module C naar 

Mijnvaph zorgde voor onverwachte en onverzoenlijke problemen. Meermaals verdwenen kleine 

delen van een verslag tot volledig opgestelde verslagen. Deze konden achteraf niet meer 

teruggevonden te worden, ook niet door IT-dienst van VAPH. Inschalers dienden huisbezoeken 

opnieuw af te leggen voor de nodige informatie te bekomen.  

Waar de ene bug in het systeem opgelost kon worden, kwam er een andere in de plaats. Tig mails 

werden verstuurd door MDT-medewerkers, MDT-verantwoordelijken, medewerkers van het 

Verwijzersplatform met IT en verantwoordelijken VAPH. Op het einde van 2021 konden we stellen dat 

er nog steeds geen volledige oplossing was voor alle IT-problemen, maar dat de grootste kinderziektes 

genezen waren.  

2.5.8 Werkgroep IMB georganiseerd vanuit het Verwijzersplatform 

Deze werkgroep bespreekt allerlei onderwerpen die MDT’s die IMB-dossiers opmaken kunnen 

aanbelangen. Via deze werkgroep wordt in overleg gegaan met het VAPH over vragen en ervaren 

onduidelijkheden vanuit IMB-teams en wordt concrete duiding gegeven rond opmaak 

adviesrapporten. De agenda wordt opgemaakt op basis van beleidsinfo en punten aangebracht door 

de deelnemers. In 2021 is deze werkgroep driemaal samengekomen.  

Volgende thema’s kwamen aan bod:  

Vragen over toekennen van doelgroepen en terugvinden van interventieniveaus, de verschillen in 

provincies, kritische blik na vernieuwde VTC, verduidelijking rond functioneel bilan waarna een 

infonota, hulpmiddelenfiches, VZA en VIPA-middelen, VAPH en Opgroeien – moeilijke doorstroming, 

weigeringen van module D of schuldvorderingen, nieuwe werking rond vereenvoudigde aanvragen, 

verplaatsingstechnieken en VSB, opleidingen module D en auto-aanpassingen. 

2.5.9 SWVG-onderzoek  

In september 2020 werd vanuit het VAPH de vraag gesteld aan het Verwijzersplatform om deel te 

nemen aan de stuurgroep SWVG-onderzoek 

In het regeerakkoord van de Vlaamse-regering 2019-2024 wordt het belang van de BelRAI als uniek 

inschalingsinstrument voor het beleidsdomein ‘Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’ op verschillende 

plaatsen aangestipt. Het VAPH heeft daarom een nieuw SWVG onderzoek opgestart dat een 

vergelijking wil maken tussen de BelRAI/InterRAI schalen en het zorgzwaarte-inschalingsinstrument 

van het VAPH (ZZI meerderjarigen en minderjarigen). Het doel van de stuurgroep is om het onderzoek 

te evalueren en bij te sturen waar nodig. Vanuit de expertise van stuurgroep kunnen er bijvoorbeeld 

bijkomende vragen en verduidelijkingen worden gesteld. Vanuit de MDT’s werden twee kandidaten 

naar voren geschoven die hieraan deelnemen.  
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Na een eerste studie in 2021 loopt er nu een vervolgonderzoek naar de match tussen BelRai en VAPH. 

In kader van dit onderzoek worden er focusgroepen georganiseerd van zowel zorgaanbieders, 

medewerkers DMW/DOP/MDT als gebruikersorganisaties. 

2.5.10 Persoonsvolgende financiering voor minderjarigen  

2.5.10.1 Projectgroep PVF 

Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering voor meerderjarigen ingevoerd. Dat 

systeem kan echter niet zomaar gekopieerd worden voor minderjarigen. Het systeem voor 

minderjarigen moet afgestemd zijn op de eigenheden van kinderen en jongeren. Zo moet rekening 

gehouden worden met het evoluerend karakter van de handicap, de context, de veranderende 

behoeften en het raakvlak met vele andere (levens)domeinen zoals onderwijs.  

Eind 2018 werd een intersectorale projectgroep PVF opgericht om het toekomstig systeem voor te 

bereiden en te realiseren zodat het optimaal beantwoordt aan alle noden en eigenheden. 

Tine Gheysen maakt als expert (vanuit CLB) deel uit van deze projectgroep. Gezien zij vertrouwd is 

met MDT-werking en vertegenwoordiger is in ons Bestuursorgaan neemt zij de nodige bezorgdheden 

vanuit MDT's mee. 

De projectgroep heeft in 2020 en 2021 omwille van de vele bezorgdheden die vanuit alle hoeken te 

horen zijn m.b.t. de ontwikkelingen en stand van zaken PVF minderjarigen een periode van 

herbronning ingelast. Dit leidde tot de oprichting van een kerngroep samengesteld uit administraties 

en kabinet die een nieuwe doorstartnota uitwerkte. In het najaar werd deze nota voorgesteld en 

besproken met de projectgroep. Op deze manier werd een herstart van de besprekingen gemaakt. De 

timing voor opstart PVF minderjarigen werd doorgeschoven naar een later tijdstip.  

2.5.10.2 Testfase Methodiek zorgzwaartebepaling minderjarigen 

De testfase zou in 2020 van start gaan. Het grootst aantal inschalingen zou plaats hebben in MFC’s. 

Net daar gingen de deuren op slot voor bezoekers. Het VAPH probeerde tot tweemaal toe de testfase 

opnieuw op te starten in 2021, waarbij de belangrijkste boodschap de veiligheid van minderjarige, zijn 

context en die van de inschaler voorop stond. Hierdoor kreeg dit geen verdere doorstart. Pas als de 

coronacijfers terug significant dalen kan de testfase terug doorgaan. Dit was eind 2021 nog niet het 

geval. Inschalers die afnames op een veilige manier kunnen organiseren mogen deze wel opnemen. 

Op die manier werden er 167 inschalingen gerealiseerd, ongeveer de helft van het totaal aantal 

minderjarigen die zich hadden ingeschreven. 

Een aantal inschalers gaven ook aan dat ze ondertussen een andere job/jobinvulling hadden of 

langdurig afwezig waren waardoor ze geen inschalingen meer konden opnemen. Het 

Verwijzersplatform heeft daarom opnieuw een oproep gedaan onder de teams en op die manier 

werden er twee nieuwe inschalers gevonden en opgeleid om mee in te schakelen in deze testfase.  

2.5.10.3 Technische werkgroep zorgzwaartebepaling 0-5 jarigen en 6-18 jarigen 

Het huidige testinstrument van de methodiek zorgzwaartebepaling voor minderjarigen met een 

handicap is gericht op 6 tot en met 18-jarige personen, omdat niet alle vragenlijsten geschikt zijn voor 

0 tot 5-jarigen. Ook voor kinderen die jonger zijn dan 6 jaar (0 t.e.m. 5 jaar) is er een inschatting nodig 

van de ondersteuningsnoden/zorgzwaarte. Op basis van literatuurstudies en wetenschappelijke 

kennis lijkt er, in tegenstelling tot bij de oudere kinderen, een grotere diversiteit aan instrumenten 

noodzakelijk te zijn om een inschatting van de zorgzwaarte toe te laten. Er werd in 2020 een 

focusgroep opgericht. Deze kwam in 2021 digitaal liefst elfmaal samen. Dit leidde in oktober tot een 

voorstel tot nota rond een gemeenschappelijke beeldvorming voor Opgroeien en VAPH bij de 0-

5jarigen.  
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Ondanks dat de testfase MZB on hold is gezet, werkte de technische werkgroep ook voor deze 

leeftijdsgroep verder ideeën uit.  

2.5.10.4 Transitie MPI GO/IPO  

Het meewerken en begeleiden van de transitie van de internaten binnen MPI GO en IPO naar 

beleidsdomein Welzijn werd als voorwaarde mee toegevoegd aan de opdrachten 2022-2024 van het 

Verwijzersplatform. De opstart hiervan  vond plaats in het najaar 2021. Er werden vier werkgroepen 

in het leven geroepen om deze transitie-oefening in goede banen te leiden: de werkgroep 

zorgstrategie die zich buigt over het aanbod, een werkgroep personeel, een werkgroep financiën en 

een werkgroep inschaling die zich concreet buigt over welke informatie er nodig is om een profiel van 

de leerlingen die verblijven in een MPI GO!/IPO te kunnen krijgen. Het Verwijzersplatform werd 

uitgenodigd op deze laatste werkgroep (inschaling).  

Nathalie De Decker nam hiervoor vanuit haar functie binnen het CLB GO en als Bestuurslid van het 

Verwijzersplatform een voortrekkersrol in, ook Dagmar Smet en Lotte Barnard namen afwisselend 

deel aan deze vergaderingen of volgden deze via verslaggeving mee op. Het werd tevens een vast punt 

op de agenda van het bestuursorgaan van het Verwijzersplatform om zo inhoudelijk feedback te 

kunnen geven en vinger aan de pols te houden. Het Verwijzersplatform verspreidde eind 2021 ook de 

vacature voor inschalers via hun website en nieuwsbrief.  

2.5.11 Zorgtoeslag/groeipakket 

In 2021 is effectief het startschot gegeven voor de proeftuin, waarin CLB en COS samen met Opgroeien 

pionieren om te kijken welke informatie vanuit een A-doc al kan aangewend worden voor de aanvraag 

zorgtoeslag, zodat er meer informatiedeling is en ouders van deze jonge kinderen minder belast 

worden met extra procedures. Er is afgesproken dat elk MDT zou trachten om 3 dossiers door te geven 

waarbij een A-document wordt opgemaakt en er nog geen zorgtoeslag aanvraag gebeurd is. 

2.5.12 PAB 

Het Agentschap Opgroeien kwam in 22 juni 2021 met een nota voor de herziening procedure PAB-

Prior. Op een overleg werd de nota voorgesteld en gevraagd om feedback. Op enkele punten na 

konden de MDT’s zich in deze procedure vinden. Er werden compromissen gesloten om tot een 

gedragen nota te komen.  

De toekenningen prior zullen uniform aan de prior zorg meegenomen worden op de maandelijkse 

overlegmomenten van het iRPC. Dit maakt dat iemand met een aanvraag tot PAB niet moet wachten 

op een jaarlijkse toekenning, maar indien er budgetten vrijgegeven worden, hij/zij eerder al een 

persoonlijk assistent budget kan inzetten.  

Een priorchecklist kan dus elk moment ingediend worden door de contactpersoon-aanmelder in het 

dossier voor de minderjarige.  

Wie een priorwaardige status krijgt toegekend, komt op een wachtlijst voor een budget.  

Wie een prior heeft ingediend, maar geen priorwaardige status krijgt, blijft met zijn aanvraagdatum 

PAB op een wachtlijst langst wachtenden staan. Voor beide wachtlijsten wordt afhankelijk van het 

uitbreidingsbeleid een bepaald budget toegekend. Dit wordt politiek bepaald. De officiële 

goedkeuring van deze nota door de Raad van State gebeurde niet meer in 2021. 

2.6 OPDRACHTEN IN KADER VAN HET ERKENNINGSBESLUIT  

In overleg met het VAPH werd aan het erkenningsbesluit 2021 een aantal specifieke opdrachten 

toegekend aan het Verwijzersplatform. Het Verwijzersplatform was vragende partij om de erkenning 
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toe te kennen voor meerdere jaren. Het geeft de medewerkers een positiever vooruitzicht en er 

kunnen op langere termijn opdrachten uitgevoerd worden.  

Eind 2021 kreeg het Verwijzersplatform te horen dat een erkenningsbesluit voor een periode van 3 

jaar, namelijk 2022-2024, werd goedgekeurd.  

Hieronder is de oplijsting van de opdrachten ikv het erkenningsbesluit Verwijzersplatform terug te 

vinden en een stand van zaken wat betreft het werkjaar 2021. 

2.6.1 Opdrachten met betrekking tot het toeleiden naar zorg en ondersteuning 

> Suggesties aanleveren voor de opleiding nieuw ZZI voor ervaren en nieuwe inschalers.  

> Meewerken aan de inhoudelijke uitwerking van de provinciale intervisiemomenten voor 

ervaren inschalers (2 maal per jaar).  

▪ Tweemaal per jaar casussen aanleveren (voor intervisies) waarbij een aangeleverde 

casus duidelijk de ondersteuningsnood van de persoon met een handicap beschrijft 

eerder dan de beperkingen en dit op de verschillende levensdomeinen. Het exact 

aantal aan te leveren casussen wordt in samenspraak bepaald.  

▪ Waar nodig op vraag van het VAPH bijkomende casussen (enkele meer uitgeschreven 

en enkele kortere casussen) aanleveren. 

> Uitwerken van een systeem waarin inschalers op een laagdrempelige manier met elkaar 

kunnen overleggen (buddysysteem,..), inclusief praktische opvolging (escaleren naar 

helpdesk, groepjes matchen, groepen opvolgen,...).  

> Zelf organiseren van algemene opleidingen voor ervaren en nieuwe inschalers bij voorkeur 

provinciaal gespreid aangeboden. De thema's van de algemene opleidingen worden in 

samenspraak met het VAPH bepaald.  

> Faciliteren en ondersteunen, op regionaal en Vlaams niveau, van multidisciplinaire teams 

(MDT's) met betrekking tot materie toeleiding en indicatiestelling voor hulpmiddelen door:  

▪ Faciliteren van kennis-en expertise-uitwisseling tussen MDT's onderling; 

▪ Organiseren van overleg en informatie-uitwisseling tussen MDT's onderling; 

▪ Organiseren van vorming en opleiding voor MDT's; 

▪ Organiseren van intervisie voor MDT's.  

> Vervullen van de brugfunctie tussen MDT en het VAPH over het toeleiden naar zorg en 

ondersteuning  

▪ Door onder meer knelpunten/vragen te verzamelen, te kaderen en alternatieven te 

voorzien of voor te stellen 

> Deze voor te leggen aan het VAPH tijdens een periodiek overleg (4x jaar) 

▪ Het in kaart brengen van wachtlijsten/wachttijden bij MDT’s 

> Om oplossingsgericht te zoeken naar een manier om wachtlijsten in te perken/weg te werken.  

> Om termijnen MKE’s te behalen 

▪ Bewerkstelligen van een uniforme werking overheen MDT’s 

2.6.2 Opdrachten met betrekking tot het ontwikkelen van de methode van zorgzwaartebepaling voor 

minderjarigen met een handicap 

> Meewerken aan het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijke methode van 

zorgzwaartebepaling voor minderjarigen met een handicap. 
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> Meewerken aan de specifieke opleiding voor inschalers van methodiek van 

zorgzwaartebepaling voor minderjarigen met een handicap. 

> Meewerken aan het organiseren van testafnames bij het ontwikkelen van een methodiek van 

zorgzwaartebepaling voor minderjarigen met een handicap. 

> Uitwerken van een systeem waarin inschalers op een laagdrempelige manier informatie 

kunnen vinden over de methode van zorgzwaartebepaling voor minderjarigen met een 

handicap . 

> Uitwerken van FAQ en Q&A over de methode van zorgzwaartebepaling voor minderjarigen 

met een handicap voor inschalers. 

2.6.3 Uitvoering van gevraagde opdrachten Toeleiden naar zorg en ondersteuning 

Opdracht Uitvoering  

Casussen aanleveren  In februari werden 10 casussen aangeleverd. Het VAPH vroeg tegen 
juni nog eens 10 casussen, echter door personeelstekort werd in 
samenspraak het aantal tot 6 teruggebracht. Deze werden in juli 
aangeleverd.  

Uitwerken laagdrempelig 
overlegsysteem voor inschalers+ 
opvolging 
 

Uit evaluatie eind 2020 bleek het buddysysteem geen optimale 
opstart gekend te hebben. Het aantal ingediende ZZI’s was drastisch 
gedaald en inschalers voelden enige schroom om collega’s met hun 
vragen ‘lastig te vallen’.  
Uit evaluatie in het voorjaar 2021 werden buddy’s niet gecontacteerd 
waardoor er een nieuw systeem van overleg werd uitgewerkt. Zie ook 
punt 3.5.4 in dit jaarverslag voor meer inhoudelijke toelichting over 
het nieuwe buddy-systeem.   

Organiseren van algemene 
opleidingen, inhoud ervan in 
overleg met VAPH bepaald 

De uitgestelde vormingen van 2020 werden opnieuw ingepland. Door 
de beperkingen omwille van COVID-19 werden er echter twee 
vormingen effectief georganiseerd in het najaar. WISC-V en CHC-
model (halve dag), focusdag ASS (volledige dag).  

Faciliteren en ondersteunen van 
MDT’s  

Het Verwijzersplatform is bereikbaar voor MDT-medewerkers via 
telefoon, mail of via contactformulier op de website. Door het 
personeelstekort waren de medewerkers vier dagen op vijf effectief 
aan het werk, maar werd geprobeerd om binnen een termijn van één 
week een antwoord te bezorgen op inhoudelijke of praktische vragen. 
Het Bestuur kreeg hier ook een belangrijke taak in om mee te zoeken 
naar antwoorden. Wanneer een antwoord niet binnen de week kon 
bezorgd worden, werd het MDT hiervan verwittigd.  

In elke provincie wordt 3-4x per jaar een Verwijzersoverleg 
georganiseerd waarop de MDT’s elkaar ontmoeten en informatie 
uitwisselen. Nieuwe thema’s worden besproken en feedback wordt 
gevraagd.  

Daarnaast worden MDT’s geïnformeerd via de nieuwsbrief en 
nieuwsflashes van het Verwijzersplatform. 

Brugfunctie tussen MDT en VAPH  Het periodiek overleg met het VAPH en VWP heeft een frequentie van 
4x per jaar. De MDT’s kunnen hun signalen doorgeven via google-
forms, maar ook telefonisch, per mail of tijdens een provinciaal 
Verwijzersoverleg. Signalen die frequent voorkomen worden 
uitgediept en meegenomen naar het overleg met VAPH. De lijst met 
signalen is vaak lang en wordt daardoor twee weken voor het overleg 
aan het VAPH bezorgd, zodat zij ter voorbereiding al enkele 
knelpunten intern kunnen bespreken.  



 
<Jaarverslag 2021> 

 

15 / 39 

Wanneer signalen of knelpunten niet kunnen blijven liggen, worden 
deze op het Bestuursorgaan besproken en al eerder doorgestuurd 
naar VAPH ter bespreking.  

Het in kaart brengen van 
wachtlijsten/wachttijden 

Het effect van de pandemie op de MDT-werking was groot. Bepaalde 
modules konden niet opgemaakt en ingediend worden owv het niet 
kunnen afleggen van huisbezoeken, testverslagen waren niet mogelijk, 
pmb die niet bij hun behandelende arts terechtkonden voor 
bijkomende verslaggeving of onderzoeken (niet-noodzakelijke zorg 
werd uitgesteld), ondersteuningsplannen kwamen niet binnen, …  

De doorlooptijden werden niet behaald, VAPH merkte een daling in de 
cijfers ingediende dossiers. Vanaf het najaar 2021 waar terug wat 
meer kon, stelden de MDT’s vast dat de instroom terug begon te 
stijgen. Echter de dossiers die waren blijven liggen, moesten eerst aan 
de beurt komen. De achterstand verhoogd. Dit werd door het 
Verwijzersplatform verder bevraagd. MDT’s bezorgen per kwartaal 
hun cijfers zodat hier conclusies uit getrokken kunnen worden.  

Bewerkstelligen van uniforme 
werking overheen MDT’s 

Er zijn over Vlaanderen 196 MDT’s actief. Er is een groot verschil in 
werking. Sommige MDT’s hebben een team van 15 medewerkers, 
andere staan er alleen voor. Vanuit het Verwijzersplatform trachten 
wij een uniforme werking te bewerkstelligen door op elk provinciaal 
overleg dezelfde informatie te bezorgen, onze website zo up-to-date 
mogelijk te houden en heel veel af te stemmen met de leden van het 
Bestuur. Tussen het Bestuursorgaan door worden wekelijks, soms 
dagelijks mails onderling verstuurd.  

2.6.4 Methodiek zorgzwaartebepaling minderjarigen  

Meewerken aan 
ontwikkeling MZB 

Hier werd vanuit het VAPH geen vraag gesteld om deel te nemen aan overleg of 
projecten aan het Verwijzersplatform het afgelopen jaar. Dit werd wel 
opgevolgd via een technische werkgroep en werkgroep rond de 
zorgzwaarteparameters. Tine Gheysen die voor het vrij CLB-netwerk in ons 
Bestuur zit nam deel aan deze werkgroepen. 

Meewerken aan 
organisatie testafnames 

De testfase kreeg in 2021 geen nieuwe opstart omwille van de coronapandemie. 
Telkens de besmettingscijfers daalden, werd met het Verwijzersplatform 
bekeken of een herstart mogelijk was. Wanneer een go werd gegeven, bleken 
de cijfers terug te stijgen.  

Informatie ter 
beschikking stellen- 
laagdrempelig 

Alle documenten en infolinks voor inschalers zijn opgenomen op onze website. 
Wanneer er nieuwe documenten zijn, worden deze op onze website ook 
aangepast.  
Mails met info, updates, … werden verstuurd naar alle deelnemers steeds in 
overleg en afstemming met Dries Bleys. 

FAQ en Q&A Q&A is mee opgenomen op onze website en is raadpleegbaar voor alle 
inschalers. Deze wordt regelmatig bijgewerkt.  
Gedurende de corona-periode werd een FAQ opgemaakt zodat inschalers op de 
hoogte waren van het verder verloop van de testfase MZB.  
In nieuwsbrieven en mailing werd hier ook informatie over gegeven. 

Brugfunctie tussen 
inschaler  en VAPH 

Het Verwijzersplatform volgt alle mails mee op van en naar VAPH. Ze zijn naast 
de contactpersoon bij VAPH de aan te spreken dienst voor alle vragen.  
Ook wanneer teams moeilijkheden ondervinden bij het zoeken van 
proefpersonen voor de afname van MZB of vragen of onduidelijkheden ervaart 
heeft het Verwijzersplatform hier ondersteuning geboden.  
Op vraag van het VAPH zoeken we mee naar inschalers, ook daar waar er 
tekorten van inschalers zijn worden er extra inspanningen geleverd om 
bijkomende inschalers te zoeken.  
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3 MDT IN CIJFERS 

Jaarlijks voorziet het VAPH een prestatieoverzicht van de MDT’s. Het overzicht voor 2021 kunnen we 

niet mee opnemen in dit jaarverslag. Het VAPH geeft aan deze pas tegen de zomer 2022 volledig te 

hebben.  

Wat wel meegegeven kan worden is dat de cijfers 2021 niet significant hoger liggen dan die van 2020. 

De curve van stijgende en dalende coronacijfers, zorgde er ook dit jaar mee voor dat huisbezoeken 

niet konden plaatshebben. Observatie van de persoon met een beperking is een voorwaarde voor de 

afname van de zorgzwaarte-inschaling (module B). Een aanvraag tot woningaanpassing vraagt van de 

hulpmiddelendeskundige een bezoek ter plaatse. Wanneer dit niet mogelijk is, moeten de aanvragen 

uitgesteld worden. Voor sommige cliënten betekende dit uitstel voor twee jaar.  

Het aantal actieve MDT’s is gedaald ten opzichte van 2020. Enerzijds hebben enkele kleine MDT’s hun 

werking stopgezet, anderzijds koos onder andere CM ervoor om te fusioneren waardoor meerdere 

MDT’s één groot MDT zijn geworden.  
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4 PROVINCIALE WERKING 

4.1 PROVINCIALE VERWIJZERSFORA 

Het doel van deze provinciale overlegstructuren is drieledig:  

> Informatie vanuit het RPC en regio brengen naar de teams 

> Informatie uit het Verwijzersplatform meegeven als het bespreken van standpunten  

> Vanuit het provinciaal overleg meegeven van signalen, vragen, … aan het Verwijzersplatform.  

In elke provincie bepalen de MDT’s zelf op welke wijze en met welke frequentie er vergaderd wordt. 

Ook de agenda wordt uiteraard door het provinciaal platform bepaald. Dit resulteert in 

overlegorganen die per provincie licht verschillend werken.  

4.1.1 West-Vlaanderen 

> Frequentie: In 2021 kwamen de verwijzers in West-Vlaanderen drie keer samen. In maart en 

juni via digitaal overleg, in oktober kwamen de verwijzers fysiek samen in Roeselare.  

> Voorzitter: Ruben Ryckewaert 

> Thema’s die in 2021 aan bod kwamen:  

▪ MDT-werking tijdens Corona, evaluatie bevraging achterstand, compenserende 

maatregelen 

▪ MDT minderjarigen: PAB-ronde, vernieuwde procedure PAB-prior, testfase MZB, 

terugkoppeling werkgroepen PVF, zorgtoeslag/groeipakket, terugkoppeling overleg 

Opgroeien 

▪ MDT meerderjarigen: terugkoppeling overleg VAPH, terugkoppeling werkgroep 

Toeleiding – vereenvoudigde toeleiding, Mozaïekbesluit 5, VTC en module A en C 

(striktere toepassing voorwaarden erkenning handicap), nota MKE, vereenvoudigde 

aanvraag, buddysysteem, second opinion, PVB na jeugdhulp, procedure NAH 

▪ Signalen en communicatie met VAPH en Opgroeien 

▪ Applicaties: technische problemen Helios, opleidingen VAPH 

▪ Werking Verwijzersplatform: personeel, vorming, website 

▪ Specifieke thema’s voor West-Vlaanderen: gedeeld voorzitterschap 

Verwijzersoverleg, druk vanuit VZA bij inschaling, cumul PAB en MFC 

4.1.2 Oost-Vlaanderen 

- Frequentie: In 2021 kwamen de verwijzers in Oost-Vlaanderen driemaal samen. De data 

worden telkens voor een heel jaar meegedeeld zodat de verwijzers deze kunnen inplannen in 

hun werkingsagenda. De vergaderingen zijn steeds online doorgegaan. 

- Voorzitter: Dagmar Smet, vanuit het Verwijzersplatform, op vraag van de Oost-Vlaamse 

MDT’s voorzitter van de vergadering.  

- Thema’s die in 2021 aan bod kwamen:  

▪ MDT-werking tijdens Corona, evaluatie bevraging achterstand, compenserende 

maatregelen 

▪ MDT minderjarigen: PAB-ronde, vernieuwde procedure PAB-prior, testfase MZB, 

terugkoppeling werkgroepen PVF, zorgtoeslag/groeipakket, terugkoppeling overleg 

Opgroeien 

▪ MDT meerderjarigen: terugkoppeling overleg VAPH, terugkoppeling werkgroep 

Toeleiding – vereenvoudigde toeleiding, Mozaïekbesluit 5, VTC en module A en C 
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(striktere toepassing voorwaarden erkenning handicap), nota MKE, vereenvoudigde 

aanvraag, buddysysteem, second opinion, PVB na jeugdhulp, procedure NAH 

▪ Signalen en communicatie met VAPH en Opgroeien 

▪ Applicaties: technische problemen Helios, opleidingen VAPH 

▪ Werking Verwijzersplatform: personeel, vorming, website 

▪ Specifieke thema’s voor Oost-Vlaanderen: overgang minder- naar meerderjarig 

wanneer indienen dossiers 

4.1.3 Antwerpen 

> Frequentie: In 2021 kwamen de verwijzers in Antwerpen driemaal digitaal samen.  

> Voorzitter: Dagmar Smet vanuit het Verwijzersplatform.  

> Thema’s die in 2021 aan bod kwamen:  

▪ MDT-werking tijdens Corona, evaluatie bevraging achterstand, compenserende 

maatregelen 

▪ MDT minderjarigen: PAB-ronde, vernieuwde procedure PAB-prior, testfase MZB, 

terugkoppeling werkgroepen PVF, zorgtoeslag/groeipakket, terugkoppeling overleg 

Opgroeien 

▪ MDT meerderjarigen: terugkoppeling overleg VAPH, terugkoppeling werkgroep 

Toeleiding – vereenvoudigde toeleiding, Mozaïekbesluit 5, VTC en module A en C 

(striktere toepassing voorwaarden erkenning handicap), nota MKE, vereenvoudigde 

aanvraag, buddysysteem, second opinion, PVB na jeugdhulp, procedure NAH 

▪ Signalen en communicatie met VAPH en Opgroeien 

▪ Applicaties: technische problemen Helios, opleidingen VAPH 

▪ Werking Verwijzersplatform: personeel, vorming, website 

▪ Specifieke thema’s voor Antwerpen: verduidelijking van diagnostiek, handtekening 

indien (nog) geen wettelijke vertegenwoordiger 

4.1.4 Vlaams-Brabant en Brussel 

> Frequentie: In 2021 werd er driemaal vergaderd. De data worden telkens voor een heel jaar 

meegedeeld zodat de verwijzers deze kunnen inplannen in hun werkingsagenda. De 

overlegmomenten in maart en juni gingen digitaal door. In september had een fysiek overleg 

plaats. Dit was mogelijk doordat de vergaderzaal kon vergroot worden tot 15 personen.   

> Voorzitter: Er wordt een wisselend voorzitterschap gehanteerd. Greet Deneyer en Jana Noë 

wisselden elkaar af om de vergaderingen voor te bereiden en te leiden. Vanaf september nam 

Wendy Van Der Auwera het gedeeld voorzitterschap van Jana over.  

> Thema’s die in 2021 aan bod kwamen:  

▪ MDT-werking tijdens Corona, evaluatie bevraging achterstand, compenserende 

maatregelen 

▪ MDT minderjarigen: PAB-ronde, vernieuwde procedure PAB-prior, testfase MZB, 

terugkoppeling werkgroepen PVF, zorgtoeslag/groeipakket, terugkoppeling overleg 

Opgroeien 

▪ MDT meerderjarigen: terugkoppeling overleg VAPH, terugkoppeling werkgroep 

Toeleiding – vereenvoudigde toeleiding, Mozaïekbesluit 5, VTC en module A en C 

(striktere toepassing voorwaarden erkenning handicap), nota MKE, vereenvoudigde 

aanvraag, buddysysteem, second opinion, PVB na jeugdhulp, procedure NAH 

▪ Signalen en communicatie met VAPH en Opgroeien 

▪ Applicaties: technische problemen Helios, opleidingen VAPH 



 
<Jaarverslag 2021> 

 

19 / 39 

▪ Werking Verwijzersplatform: personeel, vorming, website 

▪ Specifieke thema’s voor Vlaams-Brabant: HOC, DOP, BOB, vernietiging beslissing, 

doelgroep slechtzienden  - reva 

4.1.5 Limburg 

> Frequentie: In 2021 werd er driemaal vergaderd. De data worden telkens voor een heel jaar 

meegedeeld zodat de verwijzers deze kunnen inplannen in hun werkingsagenda.  

> Voorzitter: Het voorzitterschap wordt gedeeld door Fadma Bouhbass en Wendy 

Schalenbourg. In de loop van 2021 gaf Fadma het gedeeld voorzitterschap door aan haar 

collega Janne Geuns.  

> Thema’s die in 2021 aan bod kwamen:  

▪ MDT-werking tijdens Corona, evaluatie bevraging achterstand, compenserende 

maatregelen 

▪ MDT minderjarigen: PAB-ronde, vernieuwde procedure PAB-prior, testfase MZB, 

terugkoppeling werkgroepen PVF, zorgtoeslag/groeipakket, terugkoppeling overleg 

Opgroeien 

▪ MDT meerderjarigen: terugkoppeling overleg VAPH, terugkoppeling werkgroep 

Toeleiding – vereenvoudigde toeleiding, Mozaïekbesluit 5, VTC en module A en C 

(striktere toepassing voorwaarden erkenning handicap), nota MKE, vereenvoudigde 

aanvraag, buddysysteem, second opinion, PVB na jeugdhulp, procedure NAH 

▪ Signalen en communicatie met VAPH en Opgroeien 

▪ Applicaties: technische problemen Helios, opleidingen VAPH 

▪ Werking Verwijzersplatform: personeel, vorming, website 

▪ Specifieke thema’s voor Limburg: procedure MaNo  
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5 VORMING  

Het Verwijzersplatform biedt reeds een aantal jaren een vormingspakket aan op maat van de MDT-

medewerkers. Het Verwijzersplatform wil met dit aanbod in de eerste plaats de huidige lacunes 

helpen invullen in het aanbod aan vorming naar de MDT’s toe. 

Volgende vormingen stonden op het programma nadat deze in 2020 werden uitgesteld:  

> Vorming kwaliteitsvol schrijven  

> CHC-model en WISC-V  

> Focusdag dubbeldiagnose  

> Focusdag diagnose ASS 

> Lezingen Algemene Vergadering 

5.1 BEZOEKRONDES  

De tweejaarlijkse bezoekrondes werden ook in 2021 niet georganiseerd ten gevolge van de pandemie.  

5.2 KWALITEITSVOL SCHRIJVEN 

Verslaggeving behoort tot de kerntaken van de MDT’s. Hoe kan er op een goede manier een 

prioritering opgebouwd worden, wat schrijf ik wel en wat niet in mijn verslagen? Hoe kan ik kort en 

bondig de essentie weergeven?  

Deze vorming die in drie verschillende provincies zou georganiseerd worden in 2020, ging ook in 2021 

niet door. Deze keer niet omwille van Corona, maar omdat de organisatie beslist heeft om de 

vormingsdag inhoudelijk te herzien. Pas in het voorjaar 2022 weten we of en wanneer deze zal 

plaatshebben.  

5.3 CHC-MODEL EN WISC-V 

Het CHC-model (Cattell-Horn-Carroll Intelligentie-structuurmodel) is vandaag één van de meest 

wetenschappelijk onderbouwde modellen voor het meten van cognitieve vaardigheden dat tevens 

directe handvatten biedt voor de praktijk. Het model wordt o.a. binnen CLB volop gehanteerd. 

Het model biedt vele directe handelingsgerichte inzichten en handvatten om het 

kind/jongere/volwassene in zijn of haar cognitief functioneren beter en gedifferentieerder te 

begrijpen, te benoemen en te helpen én als dusdanig een betere en meer faire diagnostiek te 

realiseren en optimale begeleidingsbeslissingen te nemen.  

Om die reden biedt het Verwijzersplatform ook voor MDT's een vorming rond dit CHC-model aan.   

Deze vorming ging door op donderdag 7 oktober. Er waren 16 deelnemers, voornamelijk psychologen 

van de MDT’s.  

De vorming werd gegeven door Marlies Tierens (phd - coördinator psychodiagnostisch centrum van 

Thomas More). Het programma van deze voormiddag zag er als volgt uit: 

1. Introductie 

2. Het CHC-model 

3. Testen volgens het CHC-model 

4. WISC-V, WAIS-IV, WPPSI-IV toegepast  
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Wat de evaluatie betreft, deze werd via mail achteraf verstuurd, we kregen echter slechts twee 

evaluatieformulieren terug. 

De scores over de vorming zelf werd 2x de score goed gegeven en bij de vraag of de opleiding een 

meerwaarde biedt gaven beide ook de score 'goed'.  

De bemerkingen die werden gegeven: 

> Persoonlijk had ik graag meer de praktische toepassing gezien (theoretische achtergrond 

reeds gekend) om het CHC model te verwerken in verslagen (omzetting scores voor bv. WAIS 

IV). 

> Het onderwerp werd op een aangename en interessante manier gebracht. Door de interactie 

en het zelf nadenken over de opdrachten blijft de informatie beter hangen en is het ook 

makkelijker om deze te begrijpen. 

> De vorming werd ervaren als een meerwaarde, zeker gezien de recente infonota rond 

verstandelijke beperking is de achtergrond van het CHC-model zeer nuttig voor onze werking. 

5.4 FOCUSDAGEN AUTISMESPECTRUM STOORNISSEN 

Tijdens deze dag ligt de focus op één welbepaalde doelgroep, nl normale begaafdheid en autisme en 

de specifieke noden en problemen die daarbij ervaren worden door de betrokken hulpverleners. Er 

wordt daarnaast ook aandacht besteed aan een aantal ‘good practices’. Er wordt stilgestaan bij 

recente wetenschappelijke inzichten, aandacht voor ‘autistisch denken’ en linken o.a. aan opbouwen 

van een gesprek met iemand met autisme en de valkuilen daarbij. 

Deze focusdag ging door op dinsdag 26 oktober 2021.  

Het programma van deze dag zag er als volgt uit:  

9u30 Onthaal  

10u Welkomstwoordje Verwijzersplatform (Lotte Barnard)  

10u05 Recente wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten inzake ASS (luik prof. I. Noens)  

11u00 Kwaliteitsvolle diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen (luik M. Van Gool)  

12u15 Middagpauze  

13u00 Wat is een goed diagnostisch verslag? (M. Van Gool en R Ryckewaert)  

14u30 Pauze  

14u50 Hoe een kwaliteitsvol MDV (modules A, B, C) schrijven? (R. Ryckewaert)  

Autismevriendelijke benadering van MDT-klanten (R. Ryckewaert)  

16u30 Einde  

Er waren 27 deelnemers aanwezig, van hen vulde 25 een evaluatieformulier in. De scores over de 

vorming zelf gaan van eerder goed tot heel goed en bij de vraag of de opleiding een meerwaarde biedt 

gaf iedereen (op 1 persoon na) een score eerder goed tot zeer goed. 
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De belangrijkste bemerking die we meenemen is minder de focus te leggen op het luik diagnostiek en 

nog concreter toespitsen op het invullen van de modules voor deze doelgroep. 

  

5.5 FOCUSDAGEN DUBBELDIAGNOSE 

Voor MDT’s zijn cliënten met een dubbeldiagnose (verstandelijke beperking en psychische en/of 

gedragsproblemen) vaak een uitdaging. Met deze studiedag wilden we MDT-medewerkers meer 

achtergrondinformatie en praktische richtlijnen bieden in het omgaan met deze doelgroep.  

Op het programma werd er tijd voorzien om stil te staan bij recente wetenschappelijke inzichten, het 

belang van emotionele ontwikkeling, diagnostiek en reiken daarbij handvatten voor de praktijk.  

Deze dag is zowel voor teams minder- als meerderjarigen die werken met deze doelgroep interessant. 

Volgende thema’s zouden aan bod komen: 

> fenomeen dubbeldiagnose: facts en figures 
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> introductie rond model emotionele ontwikkeling (kader Došen) 

> beeldvorming en diagnostiek: kaders en instrumenten 

> casuïstiek 

De focusdag dubbeldiagnose werd ook in 2021 geannuleerd en zal in het voorjaar 2022 worden 

georganiseerd. 

5.6 ALGEMENE VERGADERING VERWIJZERSPLATFORM  

De Algemene Vergadering van 2021 werd digitaal georganiseerd omwille van de pandemie COVID-19, 

om die reden werden er ook geen extra lezingen aan gekoppeld.  



 
<Jaarverslag 2021> 

 

24 / 39 

6 VERGOEDINGEN VOOR DEELNAME AAN OVERLEG 

Het Verwijzersplatform dient de wijze van aanwending van de toegekende middelen om de 

vertegenwoordigers van de verwijzende instanties te vergoeden voor te leggen aan het agentschap. 

Dit werd begin 2020 met het Agentschap opgenomen en vastgelegd in het Intern Reglement van de 

vereniging (zie ook bijlage K).  

> Per MDT kan één onkostenvergoeding per vergadering voor werkings- en verplaatsingskosten 

bekomen worden voor deelname aan provinciaal overleg van de MDT's georganiseerd door 

het Verwijzersplatform. Deze vergoeding bedraagt €75. 

> Per MDT kan één onkostenvergoeding per vergadering voor werkings- en verplaatsingskosten 

bekomen worden voor deelname aan de werkgroep IMB van het Verwijzersplatform. Deze 

vergoeding bedraagt €75. 

> Deelnemers aan de Expertengroep ZZI georganiseerd door het VAPH kunnen per bijeenkomst 

een vergoeding vragen van 75€.  

> Leden van het Bestuur van het Verwijzersplatform kunnen per vergadering een 

onkostenvergoeding voor werkings- en verplaatsingskosten bekomen. Deze vergoeding 

bedraagt €75 voor leden en €200 voor de voorzitter. 

> Uitzonderlijk kan ook voor deelname vanuit MDT voor de inbreng van specifieke MDT-

expertise aan overleg op vraag van het VAPH (buiten de vaste permanente werkgroepen) in 

aanmerking komen voor een vergoeding. Deze bedraagt €75.  

In tabel 1 vindt u meer in detail de deelname van de MDT’s , nl. het aantal ingediende 

schuldvorderingen naar werkvorm en per provincie voor provinciaal overleg, werkgroep IMB en 

expertengroep ZZI en Bestuursorgaan Verwijzersplatform.  

Tabel 1: Aantal teams die schuldvordering indienden opgesplitst per werkvorm 

  Antw. Limburg O-Vl. VlBr & Brxl W-Vl. TOT 

DMW 3 4 3 6 4 20 

CLB 3 0 2 1 4 10 

Reva 1 1 3 2 1 8 

Consbur 1 0 0 1 1 3 

COS 1 0 1 1 0 3 

OBC 1 0 0 0 0 1 

K-dienst 0 1 0 0 0 1 

OOOC 0 0 0 0 0 0 

Extern 1 0 0 0 0 1 

TOT 11 6 9 11 10 47 

In tabel 2 wordt aangegeven hoeveel effectieve bedragen er werden uitbetaald in 2021, hieruit wordt 

duidelijk dat er voor vergaderingen die centraal bij VAPH of Verwijzersplatform (Bestuur) 

georganiseerd zijn een totaalbedrag van € 8.125 werd uitbetaald.  

Dit cijfer is vergelijkbaar met 2020, toen werd er hieraan €8.300 uitgegeven. 

Voor vergaderingen op provinciaal niveau werd € 8025 uitbetaald. Dit is een minimale toename van 

€200 t.o.v. 2020.  

De expertengroep ZZI waarvoor vier deelnemers binnen het MDT zijn uitgekozen kwam in 2021 

eenmaal samen, hiervoor werd er €225 uitbetaald. 
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Tabel 2: Uitbetaalde bedragen per provincie per soort vergadering 
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CENTRAAL PROVINCIAAL 

Werkgroep IMB 
Expertengroep 
ZZI 

Bestuur Verwijzersoverleg 

Antwerpen 450 0 2975 1275 4700 1 

Limburg 225 75 0 825 1125 1 

Oost-VL 225 0 750 1650 2625 0 

VlBr & Brxl 525 75 2750 1125 4475 3 

West- VL 150 75 450 1725 2400 0 

TOTAAL 1575 225 6925 6600 15325 5 

Teams krijgen per kwartaal een herinnering om hun schuldvorderingen in te dienen. We geven daarbij 

ook steeds een overzicht weer van de vergaderingen waarvoor een vergoeding te verkrijgen valt zodat 

mogelijke onduidelijkheden vermeden worden. In tabel 3 is een overzicht terug te vinden van de 

uitgaven per kwartaal gespreid.  

Tabel 3: overzicht uitgaven per kwartaal 
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Antwerpen  1800 1625 600 675 4700 

Limburg 375 450 300 0 1125 

Oost-VL 1200 750 375 300 2625 

VlBr & Brxl  2200 1300 675 300 4475 

West-VL 675 900 75 750 2400 

TOTAAL 6250 5025 2025 2025 15325 
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7 STRUCTUUR 

De organisatie neemt de vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk. De statuten werden 

gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2008. 

7.1 ALGEMENE VERGADERING  

De Algemene Vergadering van het Verwijzersplatform bestaat uit 19 leden.  

Vanuit de K-diensten wordt momenteel geen effectief lidmaatschap opgenomen waardoor het aantal 

leden ligt op 18 effectieve leden en één waarnemend lid.  

Op het einde van elke vierjaarlijkse bestuurstermijn, zoals bepaald in de statuten artikel 15 §3, wordt 

de samenstelling van de vertegenwoordiging in de algemene vergadering herzien op basis van de door 

het VAPH en Opgroeien aangeleverde cijfergegevens (ingediende verslagen) van één jaar of twee jaar 

voorafgaand aan de Algemene Vergadering.  

Tabel 4: verdeling mandaten Algemene Vergadering Verwijzersplatform op basis van cijfers 2020 

 
Aantal ingediende 
verslagen (2020) 

(module A+B+C+D 
+ A-doc) 

Gewaarborgd 
mandaat 

Procentuele 
zwaarte zonder 
gewaarborgde 

mandaten 

% toegepast 
op de 

resterende 
mandaten 

Toekenning 
resterende 
mandaten 

volgens gehele 
deel 

Toekenning 
resterende 

mandaten volgens 
decimale deel 

Totaal aantal 
mandaten 

(vertegenwoordigers) 
per werkvorm 

DMW 15.592 6     6 

Consbur 1.189 1 18,50% 1,48 1  2 

CLB 2.349 1 36,54% 2,92 2 
 

1 
4 

Reva 2.544 1 39,58% 3,17 3  4 

COS 105 1 1,63% 0,13   1 

K-diensten 113 1 1,76% 0,14   1 

OBC 128 1 1,99% 0,16   1 

Totaal 22.020 12     19 

De Algemene Vergadering werd in 2021 op vrijdag 28 mei georganiseerd. Fysiek samenkomen was 

nog niet aan de orde, waardoor ook dit jaar de Algemene Vergadering digitaal werd georganiseerd. Er 

vonden bijgevolg ook geen bijkomende lezingen plaats in het namiddaggedeelte.  

De huidige samenstelling vindt u in bijlage D.  

7.2 BESTUURSORGAAN  

Het Bestuursorgaan van het Verwijzersplatform bestaat momenteel uit 12 leden, verkozen voor de 

duur van vier jaar door de Algemene Vergadering. Hun mandaat is hernieuwbaar. De huidige 

samenstelling van het Bestuursorgaan vindt u in bijlage E.   

De K-diensten die recht hebben op één gemandateerde in het Bestuursorgaan van het 

Verwijzersplatform vullen dit mandaat momenteel niet in. 

Het Bestuursorgaan vergaderde 11 maal in 2021. Enkel in juli had geen overleg plaats. De 

vergaderingen die anders hoofdzakelijk plaatsvinden in de maatschappelijke zetel, in het Gouverneur 

Kinsbergencentrum te Wilrijk, werden maandelijks digitaal georganiseerd.  

Naast de vast afgesproken overlegmomenten wordt er minstens wekelijks, soms dagelijks per mail 

gecommuniceerd met het voltallige Bestuur. De leden denken en werken actief mee. Zeker in 2021 
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waar er gedurende meerdere maanden slechts één medewerker van het Verwijzersplatform aan het 

werk was, werd er nog meer dan anders beroep gedaan op de leden van het Bestuur. 

7.3 DAGELIJKS BESTUUR 

Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld: 

> Greta De Geest: voorzitter 

> Kathrine Goffart: ondervoorzitter 

> Marieken Engelen: secretaris 

> Walter Verheyden: penningmeester 

De leden van het dagelijks bestuur overleggen of komen samen naargelang de noodzaak om dagelijkse 

en/of dringende bestuurlijke taken te behandelen.  

Overleg in het kader van het dagelijks bestuur gebeurt hoofdzakelijk via mail of telefoon. In 2021 

kwam het Dagelijks Bestuur 13 maal digitaal samen, waarvan tien keer voor de sollicitatierondes en 

driemaal in kader van de afrekening.  



 
<Jaarverslag 2021> 

 

28 / 39 

8 PERSONEEL 

In 2021 wijzigde het personeel van het Verwijzersplatform. Katja Van Eester, vanaf dag 1 coördinator 

van de vzw, besloot na 11 jaar een nieuwe uitdaging aan te gaan. 31 januari 2021 was haar laatste 

werkdag. Lotte Barnard, werknemer voor 80%, werd trotse moeder van een zoontje en nam 

achtereenvolgens bevallingsrust en ouderschapsverlof op. Ze was hierdoor afwezig van begin februari 

tot half augustus. De daaropvolgende maanden nam zij deeltijds tijdskrediet op.  

Een vacature werd uitgeschreven, maar de geschikte kandidaat besloot toch niet in te gaan op de 

functie. Ook een tweede sollicitatieronde bracht geen soelaas.  

Dagmar Smet besloot, na de ontslagname van Katja, 80% te komen werken bij het Verwijzersplatform. 

Hierdoor was zij gedurende enkele maanden de enige actieve medewerker. Zij werd in de maanden 

mei, juni en augustus bijgestaan door Glenn Wauters. Vanuit MDT- CM Waas en Dender werd hij 

deeltijds gedetacheerd.  

Dagmar viel half oktober uit wegens ziekte, waardoor de rollen omgekeerd waren en Lotte als enige 

actieve medewerker aan het werk was.  

Hun opdrachtenpakket:  

> Zich flexibel aanpassen aan actuele gebeurtenissen om de MDT en de personen met een 

handicap met hun deskundigheid bij te staan om de problemen veroorzaakt door een 

bepaalde gebeurtenis te helpen oplossen. In 2020 dit specifieke jaar waar de pandemie 

COVID-19 de werking van het MDT overheerste, speelde het Verwijzersplatform een 

belangrijke rol in het organiseren van de toeleiding en de communicatie tussen MDT en 

VAPH/Opgroeien.  

> Kennis en opvolging alle regelgeving VAPH en meer specifiek minderjarige en meerderjarige 

personen met een handicap met betrekking tot MDT-werking 

> Ondersteunen van de vijf provinciale verwijzersfora:  

▪ Bijwonen + verslaggeving provinciale verwijzersfora 

▪ Signalen en knelpunten opvolgen 

> Ondersteunen multidisciplinaire teams (MDT’s) 

▪ Informatiedoorstroming naar MDT’s 

▪ Aanspreekpunt zijn  

▪ Vorming, opleiding, intervisie e.d. organiseren 

> Communicatielijnen uitbouwen en communicatie verzorgen 

▪ Website 

▪ Nieuwsbrief 

> Vertegenwoordigen van de MDT via het Verwijzersplatform 

▪ O.a. via deelname aan verschillende overlegorganen 

> Ondersteunen van het Bestuursorgaan van het Verwijzersplatform 

> Vergoedingssysteem beheren 

▪ Verwerken schuldvorderingen 

▪ Betaling vergoedingen 

▪ Opmaken kwartaal- en jaaroverzichten 

> Specifieke jaarlijkse opdrachten in kader van het erkenningsbesluit uitvoeren 
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9 BIJLAGEN 

BIJLAGE A: VERNIEUWING BUDDYSYSTEEM ZZI 

Aanleiding 

Op dit moment wordt er gebruik gemaakt van een buddy -systeem waarbij 

inschalers/MDT’s zich vrijblijvend kunnen opgeven om de buddy te worden van een 

andere inschaler. Hierdoor kunnen ze met vragen bij elkaar terecht en kunnen ze ook 

bv. een overleg plegen over een afgenomen ZZI.  

Echter, onder meer door COVID-19, maar ook moeilijkheden voor buddy’s om een passend moment 

te vinden om met elkaar te kunnen overleggen loopt dit moeilijk. Het zijn veelal kleine MDT’s die 

buddy zijn van elkaar, waar de grote MDT’s eerder intern overleg hebben. Het voordeel is dat de 

verwachte intensiteit voor beide partijen ongeveer gelijk is, maar het nadeel is dat de kennis vaak 

beperkt blijft aangezien de moeilijkere vragen voor beide partijen moeilijk te beantwoorden zijn 

gezien het beperkte aantal dossiers waar ze soms mee te maken krijgen. 

Ook de diversiteit van perspectief en kennis in verband met de ZZI blijft ook tussen de buddy’s hangen, 

eens er een verkeerde interpretatie leeft tussen buddy’s, dan duurt het tot een volgende intervisie of 

zelfs langer eer de interpretatie kan bijgesteld worden. 

Alternatief voor buddy-systeem 

Binnen een kleine groep van MDT’s van eenzelfde koepel werd in de zomer van 2020 een systeem 

uitgewerkt waarbij inschalers konden inschrijven in een Excel-lijst en zo in een beperkte groep kunnen 

bijeenkomen om dossiers te bespreken, maar vooral dat deze groep steeds anders is samengesteld 

waardoor het scoren van de parameters van de ZZI over  MDT’s gelijkwaardig werd. 

Het voorstel is om dezelfde manier van werken te introduceren op grote schaal, dus voor alle MDT’s. 

We zouden dit in eerste instantie willen uitwerken voor module B, met name het ZZI-overleg. Indien 

we dit positief kunnen evalueren kan dit  systeem ook uitgebreid worden voor de andere modules, 

waardoor ook hulpmiddelendeskundigen elkaar kunnen treffen.  

Wie nu beroep doet op een buddy (in het oude systeem) mag dit uiteraard blijven doen.  

Manier van werken 

Wanneer een inschaler een ZZI heeft afgenomen kan deze ervoor kiezen om het dossier te bespreken 

op een ZZI overleg. De redenen hiervoor kunnen divers zijn: moeilijk dossier, inschaler doet niet veel 

inschalingen, nood aan zekerheid of bevestiging,… . In dit voorstel gaan we ervan uit dat elk MDT en 

elke inschaler zelf kan kiezen of ze wel of niet aan een ZZI overleg deelnemen, al zou er idealiter altijd 

een overleg volgen naar een ZZI afname. 

De inschaler schrijft zich in door een lijn aan te vullen in de Excel op een moment dat dit voor hen 

past.  

Op de dag van overleg kan de inschaler op de link klikken die bij de tabel hoort en zo in een video-

gesprek komen. Er wordt voor video gekozen en niet om fysiek bijeen te komen aangezien dit qua 

tijdsinvestering veruit het meest efficiënt is én het ook de mogelijkheid geeft om over heel Vlaanderen 

te werken (een inschaler van West-Vlaanderen en Limburg) kunnen samen in een ZZI overleg zitten 

via video, maar niet fysiek. 
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Op het overleg wordt het dossier besproken waarna de inschalers aan elkaar vragen kunnen stellen 

en uiteindelijk samen tot een parameter kunnen komen. Vaak zal dit een bevestiging zijn van de 

parameter die reeds op voorhand werd ingeschat door de inschaler, maar er zullen ook meer dan 

voldoende dossiers zijn waar uiteindelijk voor een hogere of lagere waarde zal gekozen worden. Bij 

twijfel is het de inschaler die de inschaling heeft uitgevoerd die beslist welke parameter men toekent. 

We bouwen een zekerheid in dat elk overleg doorgaat, door alle actieve inschalers zich te laten 

engageren om minstens 1 moment te kiezen en op dat moment als buddy op te treden. Er zijn 180 

actieve inschalers. Dit geeft als voordeel dat iemand die een dringend dossier wil bespreken, niet moet 

wachten als er geen andere kandidaten tot overleg zijn.  

We kiezen er in eerste instantie voor om 2 overlegmomenten per week te voorzien. Wie een dringend 

dossier te bespreken heeft kan en mag een extra overlegmoment toevoegen aan de agenda.  

Het Verwijzersplatform vervult de rol van technische ondersteuning voor het geval er toch iets 

misloopt. 

Om je als actieve inschaler in te schrijven (al dan niet met dossier), volg deze link : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RAr6qW51M27m7id61vkXdtDNopxiNELTphgDliWnp14/ 

Om een dossier te bespreken volg dezelfde link  

Afspraken  

1. Er mogen maximaal 3 verschillende inschalers deelnemen aan een overleg en elke inschaler 

mag hoogstens 2 dossiers bespreken (om de tijd van het overleg te beperken). 

2. Vul het formulier steeds correct in zoals in onderstaand voorbeeld en kies de juiste maand + 

jaar onderaan het Excel blad 

Datum Naam MDT-medewerker MDT-nummer E-mail Aantal dossiers 

2-12-2021 Peter Selie 999 peter.selie@bedrijf.be 1 

Uur Tom Aatje 666 tom.aatje@reva.be 2 

9u Sien Appel 777 sien.appel@mutualiteit.be 1 

3. Op de dag en uur van afspraak klik je op de link naar het overleg. Je kan deze link ook kopiëren 

en bv. in een zelf gemaakte afspraak in je agenda plakken. Link naar digitaal overleg 

4. Het is toegestaan om de dag en het uur aan te passen zolang dit afgesproken is met de andere 

deelnemers. Er kan ook een extra moment aangemaakt worden indien er te weinig plaatsen 

zijn. 

5. Verwittig de andere deelnemers bij ziekte of laattijdig inloggen. Indien de andere deelnemers 

niet opdagen, kan het academisch kwartiertje als norm gebruikt worden.  

6. Indien een stagiaire of verantwoordelijke MDT wenst deel te nemen, dan kan dit enkel in 

overleg met alle deelnemers. Dit wordt op voorhand afgetoetst. Deze externe kan enkel 

deelnemen als observator, niet als participant. 

7. De medewerkers van het Verwijzersplatform zullen eveneens af en toe deelnemen als 

observator. Dit in kader van technische opvolging, evaluatie en voor opmaak van casussen 

die zullen gebruikt worden als intervisie VAPH. Zij nemen contact op met de deelnemers om 

hiervoor akkoord te vragen.  

8. Contacteer het Verwijzersplatform bij problemen info@verwijzersplatform.be 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RAr6qW51M27m7id61vkXdtDNopxiNELTphgDliWnp14/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RAr6qW51M27m7id61vkXdtDNopxiNELTphgDliWnp14/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RAr6qW51M27m7id61vkXdtDNopxiNELTphgDliWnp14/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RAr6qW51M27m7id61vkXdtDNopxiNELTphgDliWnp14/edit#gid=177002158
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7a669e8f51a94aeaa0a5dd781cc85f3d%40thread.tacv2/1628501009205?context=%7b%22Tid%22%3a%226b00aea7-b7d4-43d4-91e2-b4f067435645%22%2c%22Oid%22%3a%2268b34d85-71f1-458e-af9f-f6879a3254e1%22%7d
mailto:info@verwijzersplatform.be
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Verloop  

Deel je scherm bij het bespreken van de persoon zodat het ZZI (kort) doorlopen kan worden. Hou 

rekening met de privacywetgeving en stuur geen kopie door van ZZI of andere gegevens.  

Zorg er ook voor dat er geen persoonsgegevens zichtbaar zijn gedurende het delen van het scherm.  

De volgorde van welke persoon eerst besproken wordt mag op het moment zelf beslist worden. 

Het doel is om kritisch te durven zijn, vragen staat vrij. Probeer tot een consensus te komen, maar 

uiteindelijk is het de inschaler die het dossier aanbrengt die de beslissing neemt aangezien deze de 

persoon het beste kent.  

Niets houdt je tegen om hetzelfde dossier op meerdere momenten in te plannen. Tweede, derde of 

vierde opinie nodig, dat maak jij als inschaler zelf uit.  
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BIJLAGE B: VOORBEELD BEVRAGING ACHTERSTAND N.A.V. CORONA-CRISIS 
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BIJLAGE C:  VOORBEELD BEVRAGING REGISTRATIEFORMULIER VEREENVOUDIGDE AANVRAGEN 
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BIJLAGE D:  VOORBEELD BEVRAGING OFFLINE WERKEN MODULE A 
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BIJLAGE E: LEDENLIJST ALGEMENE VERGADERING VERWIJZERSPLATFORM 

Effectieve leden 

> Sector Mutualiteit 

▪ Laura De Brandt 

▪ Greta De Geest  

▪ Karolien Belmans 

▪ Veronique Van Moer 

▪ Marieken Engelen 

▪ Florian Roman 

> Sector Consultatiebureaus 

▪ Katrin Goffart 

▪ Ruben Ryckewaert 

> Sector Centra voor Leerlingenbegeleiding 

▪ Tine Gheysen 

▪ Patrick Lancksweerdt 

▪ Nathalie De Decker  

▪ Karolien Elsen  

> Sector Revalidatiecentra 

▪ Sophie Tessier  

▪ Sofie Willems  

▪ Stefaan Singelée 

> Sector Centra voor Ontwikkelingsstoornissen 

▪ Dulcineia (Meneia) Steel Lebre  

Waarnemende leden 

> Vlaams Welzijnsverbond  

▪ Walter Verheyden 

> Extern lid 

▪ Ignace Leus  
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BIJLAGE F: LEDENLIJST BESTUURSORGAAN VERWIJZERSPLATFORM 

Effectieve leden  

> Sector Mutualiteit 

▪ Greta De Geest (Voorzitter) 

▪ Marieken Engelen (Secretaris) 

▪ Florian Roman  

> Sector Consultatiebureaus 

▪ Katrin Goffart (Ondervoorzitter)  

> Sector Centra voor Leerlingenbegeleiding 

▪ Tine Gheysen 

▪ Nathalie De Decker  

> Sector Revalidatiecentra 

▪ Sofie Willems 

> Sector Centra voor Ontwikkelingsstoornissen 

▪ Dulcineia ( Meneia) Steel Lebre  

Waarnemende leden 

> Sector Mutualiteit 

▪ Laura De Brandt 

▪ Veronique Van Moer 

> Vlaams Welzijnsverbond  

▪ Walter Verheyden (Penningmeester)  

> Extern lid 

▪ Ignace Leus  

 


