
Nieuwsbrief  -  april 2019 Bekijk deze e-mail in uw browser

Nieuwsbrief april 2019 

We stuurden eerder deze maand al een Nieuwsflash ikv mobiliteitshulpmiddelen. In deze
nieuwsbrief komen volgende thema's aan bod: 

- Mozaïekbesluit III  - samengevat
- Bouwstenen PVF minderjarigen - samengevat 
- Uitnodiging Algemene vergadering 17 mei
- Reminder oproep betrouwbaarheidsonderzoek
- Bevraging NAH-procedure 
- Stand van zaken opleidingen modules A, C en D
 

We haalden de belangrijkste zaken uit het Mozaïekbesluit III in hoofde van de MDT's.

Volgende zaken ikv het Mozaïekbesluit III werden principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering. Deze moeten nog formeel goedgekeurd worden door de Raad van
State. 

Verhoging vergoeding van de MDT's voor de opmaak van een multidisciplinair verslag 
- objectivering van de ondersteuningsnood (module B) wordt verhoogd van 300 naar 425€
- checklist prioritering (module C) wordt verhoogd van 75 naar 150€
met ingang van 1/1/2019

Wijziging budgetbepaling
De methodiek voor budgetbepaling werd grondig geëvalueerd door externe technische
experten.  

Differentiatie in aantal budgetcategorieën: de huidige 12 categorieën geven te
weinig differentiatie weer en maken te grote sprongen (zeker bij de hogere
categorieën) . Het nieuwe model werkt met 24 budgetcategorieën waarbij
bewaakt wordt dat de sprongen tussen de categorieën tot ongeveer 5 punten
afgebakend blijft.  
Stopzetting werking gewichten: men drukt onmiddellijk de ondersteuningsfuncties
uit in zorggebonden punten wat de transparantie voor cliënt en professionals
bevordert. 
Introduceren van schaalvoordelen bij hogere frequenties van individuele
ondersteuningsfuncties: Voor individuele ondersteuningsfunctie psychosociale
begeleiding beperkt men de ondersteuning tot 2 begeleidingen per week, die
desgevallend kunnen aangevuld worden met globale individuele ondersteuning. 
Wegwerken schaalnadelen bij lage frequenties van collectieve ondersteuning: de
organisatorische kosten kunnen sterk doorwegen op een budget van een persoon
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die slechts laagfrequente collectieve ondersteuning aanvraagt. Door lage frequenties
van ondersteuning zwaarder te laten doorwegen wordt dit nadeel weggewerkt (
Frequentie van 1 dag wordt gerekend met 1.4 dagen)

Wijziging zorgzwaartebepaling 
De methodiek voor zorgzwaartebepaling werd geëvalueerd. Hierbij werden zowel de
parameters van zorgzwaarte (B/P/N waarden) als ZZI onderzocht. 

Differentiatie voor B-waarde en in bijzonder B4 - B5 is nodig. Een nieuw, meer
gedifferentieerd voorstel werd uitgewerkt. In de loop van 2019 zullen de
theoretische waarden ook in de praktijk worden getoetst met het
betrouwbaarheidsonderzoek. 
Statistische analyse ZZI door externe deskundige: deze analyse toont aan dat de
gehanteerde rekenregels een afwijking vertonen in de richting van 1 specifieke B-
waarde, nl B5. Er zal een sterk vereenvoudigd en geoptimaliseerd ZZI
geïmplementeerd worden. Dit zal in praktijk getoetst worden met het
betrouwbaarheidsonderzoek. 

Aanpassing regels over zorgcontinuïteit voor jongvolwassenen aan wie een PAB
wordt toegekend
Het besluit van 27/11/15 over de toeleiding zegt dat pmh aan wie op het moment van de
aanvraag PVB jeugdhulpverlening is toegekend, in aanmerking komt voor zorgcontinuïteit.
In hetzelfde besluit staat dat er een automatische terbeschikkingstelling is in kader van
zorgcontinuïteit met voorwaarde dat men al gebruik maakt van een PAB. 
Het mozaïekbesluit bepaalt nu dat:

het voldoende is dat een PAB werd toegekend met een jeugdhulpbeslissing om in
aanmerking te komen voor een automatische terbeschikkingstelling van een PVB ikv
zorgcontinuïteit. Besteding is niet vereist. (opmerking: toekennen is het

terbeschikking stellen van een budget)

indien men voor de leeftijd van 22 jaar een ondersteuningsplan PVB heeft
ingediend, dan komt men nog in aanmerking voor de procedure continuering PAB
die zorgt voor een automatisch ter beschikking stellen van een PVB.

Het volledige besluit kan u hier nalezen.

Bouwstenen PVF minderjarigen
We haalden de belangrijkste zaken uit het BVR over de bouwstenen voor de uitwerking
van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor
minderjarige pmh in hoofde van de MDT's. Volgende zaken werden principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Deze moeten nog formeel goedgekeurd worden
door de Raad van State.

Periode  2020 - 2021
- Opstart omschakeling aanbodsfinanciering naar een PVF. Hierbij worden de middelen die
vrijkomen na uitstroom uit een MFC geheroriënteerd naar alle wachtenden, inclusief
vragen naar cashbudget. 
- Opstart toeleidingsprocedure voor nieuwe aanvragen 
- Kinderen die reeds ondersteuning vanuit MFC of via PAB krijgen kunnen
toeleidingsprocedure doorlopen voor het bepalen en ter beschikking stellen van een PVB
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- Hervorming nRTH: Erkenning van MFC's wordt geleidelijk afgebouwd. MFC's worden
vanaf 2020 vergunde zorgaanbieders die hun middelen zullen genereren uit de inzet van
persoonsvolgende budgetten
- Bepalen van de krachtlijnen voor de verschillende onderdelen van een PVB:

Vraagverheldering en ondersteuningsplanning:

Er is vindt een proces van vraagverheldering plaats. Een ondersteuningsplan is verplicht.
Gevraagde ondersteuning wordt omschreven in ondersteuningsfuncties en - frequenties.
Deze vraag wordt vervolgens vertaald naar een module.

Individuele ondersteuningsfuncties: begeleiding, praktische ondersteuning, globale
individuele ondersteuning, oproepbare permanentie.
Collectief georganiseerde ondersteuningsfuncties: dagondersteuning, verblijf.

 
Het ondersteuningsplan (OP) wordt geïntegreerd in het A-document dat hiertoe zal worden
aangepast ifv ondersteuningsnoden op basis van ontwikkelingsnoden en context. Het OP
wordt ingediend bij ITP en wordt op volledigheid en kwaliteit van het proces van
vraagverheldering gecheckt door team indicatiestelling. Hiervoor worden nog indicatoren
uitgewerkt. Indien het OP wordt opgemaakt door een gemandateerde dienst of organisatie
is de check niet nodig, maar kunnen er wel ex-post controles gebeuren. 

Objectivering van de nood aan zorg en ondersteuning

Het proces van objectivering bestaat uit een multidisciplinair onderzoek waarin objectieve
gegevens worden verzameld om de handicap van de minderjarige vast te stellen alsook de
ondersteuningsnood van de minderjarige en zijn gezin. Dit proces moet altijd uitgevoerd
worden door een MDT erkend binnen de jeugdhulp. De nood aan zorg en ondersteuning
wordt geobjectiveerd op basis van kind- en contextkenmerken. Hiervoor zijn volgende
componenten belangrijk: bepalen van de individuele zorgzwaarte, het in kaart brengen van
de kenmerken van de omgeving,  ook de nood aan ondersteuning en begeleiding bij
uitvoering OP en besteding budget wordt bepaald, het in kaart brengen van elementen
waarmee het budget ter beschikking gesteld moet worden. 
Het OP vormt mee de basis van de objectivering. Het MDT vertaalt de zorgzwaartebepaling
en ondersteuningsnood  in modules en dient in bij ITP. Er wordt gestreefd naar dezelfde
doorlooptijden zoals in de huidige procedure. Het indienen van OP is een nieuw element.
indien dit gebeurt door een gemandateerde dienst wordt het binnen de 5 werkdagen
goedgekeurd. Voor alle andere ondersteuningsplannen gebeurt een beoordeling op
kwaliteit. Indicatiestelling streeft ernaar binnen 30 werkdagen het OP goed te keuren. 
Er wordt van uitgegaan dat een multidisciplinair verslag binnen een termijn van maximaal
4 maanden, nadat het ondersteuningsplan werd bezorgd, toekomt bij ITP. 

Prioritering

De aanvraag voor een PVB wordt geprioriteerd door het IRPC. De aanvraag dient
informatie te bevatten over de urgentie van de ondersteuningsvraag. De afweging
urgentie wordt nagegaan ahv volgende hoofdcriteria: mate van dringendheid en grootte
van ondersteuningskloof. Binnen de geprioriteerde vragen geldt het principe van
chronologie. 
Het team jeugdhulpregie brengt cliënt op de hoogte van de beslissing. Indien cliënt niet
akkoord gaat kan hij heroverweging vragen. Deze heroverweging kan slechts eenmaal



gebeuren. 
In een aantal situaties prioriteert de IRPC niet, maar verloopt de toekenning via een
automatische toekenningsgroep: 
- hulpverlening ikv maatschappelijke noodzaak of gerechtelijke procedure
- crisisjeugdhulp en vervolghulp na crisis
- spoedprocedure tgv degeneratieve aandoening

Budgetcategorieën en - bepaling

Het PVB wordt uitgedrukt in budgetcategorieën. Elke budgetcategorie omvat
zorggebonden middelen die nodig geacht worden om de gevraagde ondersteuning zoals
vervat in de overeenkomstige module te kunnen realiseren. Afhankelijk van de inzet wordt
bovenop de zorggebonden middelen een percentage organisatiegebonden middelen
toegevoegd. 
Er wordt vertrokken vanuit een basisfinanciering per module die kan aangepast worden op
basis van zorgzwaartebepaling van het kind en de noden van de context. Voor elke
geïndiceerde module wordt bepaald of een basisbedrag ofwel een hoger bedrag wordt
voorzien. Daarnaast wordt ook de nood aan ondersteuning vanwege contextfactoren
geïndiceerd die voor budgetverzwaring kan zorgen. De som van de vastgestelde bedragen
voor elk van de toegewezen modules wordt uiteindelijk vertaald naar een
overeenstemmende budgetcategorie. 
Bij de verdere uitwerking dient rekening gehouden worden met het gegeven dat
ondersteuningsnoden van kinderen evenals van hun context sterk en snel kunnen
evolueren. Daarom dient de mogelijkheid voorzien te worden tot flexibele aanpassing. 

Gefaseerde invoer en transitie naar PVF voor minderjarigen met een
beperking

Vanaf 2020 wordt het PVB voor minderjarigen gefaseerd ingevoerd. Vanaf juni 2020 start
men eveneens de geleidelijke omschakeling van het bestaande aanbod en bestaand
cliënten naar het nieuwe systeem. Hiervoor dient de toeleidingsprocedure operationeel te
zijn en de eerste budgetten toegekend te worden.
Voor de omschakeling MFC naar het nieuwe systeem wordt de periode vanaf 1 juni 2020
tot 1 juni 2024 voorzien. 
Vanaf 1 juni 2020  tot 1 juni 2024 worden alle PAB-gebruikers omgezet naar PVB. 
In 2020 - uiterlijk 31 december 2020 - moet elke uitstroom persoonsvolgend heringezet
worden. Dit zal gebeuren van zodra de toeleidingsprocedure operationeel is. 
Vanaf 1 juni 2020 kan elke vraag naar nRTH gesteld worden via de nieuwe
aanvraagprocedure. Hiertoe dient de toeleidingsprocedure operationeel te zijn. Er is
slechts nog 1 wachtlijst voor nRTH. De bestaande wachtlijsten PAB en MFC dienen
geïntegreerd te worden tegen 2020. 
 

Uitnodiging Algemene Vergadering Verwijzersplatform

Op vrijdag 17 mei 2019 gaat de Algemene vergadering van het Verwijzersplatform door.
Zoals steeds nodigen we dan enkele interessante sprekers uit rond boeiende onderwerpen
voor MDT's.
Er worden twee lezingen voorzien :



James Van Casteren met  een terugkijk  op de realisaties op het beleidsdomein
handicap de voorbije jaren en een blik vooruit op de uitdagingen die er nog zijn
Liesbeth Op de Beeck met een toelichting bij het onderzoek naar de implementatie
van het basisondersteuningsbudget en het vrij besteedbaar deel van het
persoonsvolgend budget

Locatie: Odisee, Campus Brussel, Hermesgebouw, Stormstraat 2 te Brussel.
Start: 13u30
Einde: 15u45

U bent van harte uitgenodigd. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 3 mei 2019
via deze link 
 

Betrouwbaarheidsonderzoek MDT's: nog inschalers gezocht 

Graag doen we opnieuw een oproep voor bijkomende inschalers om mee te werken aan het

betrouwbaarheidsonderzoek vernieuwd ZZI. 

Er hebben zich tot nu een 25-tal inschalers opgegeven die zich momenteel engageren voor zo'n

120 inschalingen. Om de noodzakelijke 200 inschalingen te realiseren zijn er dus nog bijkomende

inschalers nodig. 

Inschalers die willen meewerken krijgen een korte opleiding rond vernieuwd ZZI. Er zal daartoe

nog een nieuwe datum gepland worden (allicht in mei).

Kandidaten kunnen zich melden via info@verwijzersplatform.be en  susan.lagaert@vaph.be

 

Bevraging bevindingen NAH-procedure 

De NAH-procedure (ikv toekenning beperkt aantal budgetten aan NAH-dossiers) is enige
tijd geleden ingevoerd. Graag willen we informeren of er MDT's zijn die ervaring hebben
met dergelijke aanvragen en die deze kort willen meedelen. We formuleerden enkele korte
vragen die u hier kan terugvinden. Alvast bedankt om deze info met ons te delen.
 

Opleidingen VAPH voor MDT's

De opleidingen georganiseerd door het VAPH voor module  A en C zijn afgelopen. 
De opleidingen module D gaan vanaf mei van start. Aangezien de 2 data in Antwerpen al
volzet zijn, is er een nieuwe opleidingsdatum op vrijdag 21 juni. In de andere provincies
zijn sommige data eveneens volzet, maar is er ruimte om in te schrijven op de andere
data. Inschrijven kan via de website

Voor de basisopleiding ZZI zijn ook nog enkele plaatsen vrij. Meer informatie vindt u op
onze website.

Verder is er ook nog de opleiding 'Methode voor persoonlijke adviesverlening en Vlibank
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die het VAPH op 16 mei organiseert van 9u30 tot 13u
Locatie: Zenithgebouw, Lokaal 2.0 E, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel
Inschrijven: Inschrijven kan via http://www.hulpmiddeleninfo.be/opleidingen.html
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