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Het zijn momenteel erg ongewone tijden, ook voor MDT's. Heel wat aspecten van de
werking, die rechtstreeks contact met cliënten vergen, kunnen niet doorgaan. Er wordt
gezocht naar mogelijkheden om de meest dringende dossiers verder te helpen. Het VAPH
gaf al enkele infonota's met richtlijnen uit. Vanuit Opgroeien waren de aanbevelingen
beperkter. Uiteraard roept werken in deze omstandigheden wel wat vragen op. Met deze
nieuwsbrief proberen we een aantal zaken alvast even op een rijtje te zetten.

Infonota’s VAPH
Vanuit het VAPH werden de voorbije weken verschillende infonota's bezorgd met
duiding omtrent de maatregelen n.a.v. het coronavirus.  Het betreft hier infonota's die bij
elke uitgave verder bouwen op de vorige en verder gespecifieerd werden. De meest
recente versie met de nieuwste update voor MDT's is: 

Infonota INF/20/85 - Update maatregelen voor MDT’s naar aanleiding van het
coronavirus

Verder verschenen afgelopen periode volgende infonota's :

Inf/20/99 Vernieuwde budgetbepaling

In deze infonota is meer informatie terug te vinden over de nieuwe budgetcategorieën, die
sinds 17 maart 2020 van toepassing zijn, alsook de nieuwe bedragen die hieraan
gekoppeld zijn. Het VAPH ontwikkelde ook een rekentool die gebruikt kan worden om
een indicatie te krijgen van de gevraagde budgetcategorie. De tool is louter indicatief en
ondersteunend bedoeld. Er kunnen geen rechten afgeleid worden.
Deze rekentool kan u via deze link terugvinden. 

Infonota  INF/20/102 - Compenserende maatregelen voor de sector personen met
een handicap naar aanleiding van de maatregelen COVID-19
Infonota INF/20/93 - Fusie of overdracht van beheer
Infonota INF/20/09 - Nieuw zorgzwaarte-instrument (ZZI) vanaf 17 maart 2020
Infonota - INF/20/92 - Nieuwsflits over het corona-virus

Nieuwsberichten VAPH
Naast de infonota's van het VAPH verschenen op de website van het VAPH ook enkele
belangrijke nieuwsberichten: 

Hergebruik ZZI- inschalingen: Als een inschaler een oude versie van het ZZI
heeft afgenomen voor 17 maart 2020, maar het dossier niet vervolledigd heeft voor
17 maart 2020 moet er toch een nieuw ZZI afgenomen worden. Die afname moet
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gebeuren zoals elke andere afname van het nieuwe ZZI. Een telefonische
contactname volstaat niet. ZZI-verslagen die ingediend zijn voor 17 maart 2020
kunnen niet hergebruikt worden. ZZI-verslagen die ingediend zijn na 17 maart 2020
kunnen wel hergebruikt. Het volledige nieuwsbericht leest u hier.
Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen via Helios: Sinds de laatste
oplevering van de Helios-applicatie is het voor MDT’s ook mogelijk om het formulier
‘Aanvraag Hulpmiddelen en aanpassingen’ (vroeger A001) op te sturen naar het
VAPH. Dit documenttype werd onder de naam ‘A001’ toegevoegd zodat MDT's de
papieren versie kunnen doorsturen in de plaats van de cliënt. Belangrijk is dat het
doorgestuurde document getekend moet zijn door de cliënt (persoon met een
handicap of wettelijk vertegenwoordiger). Anders kan het VAPH dit document niet
aanvaarden. Dit is een tijdelijke maatregel in de corona-periode. Met deze
maatregel willen we de digitale doorstroming van documenten naar het VAPH
tijdens deze crisis faciliteren. U ontvangt een bericht wanneer deze maatregel
wijzigt. Het volledige nieuwsbericht leest u hier.
Documenten bezorgen aan het VAPH - werking tijdens corona-crisis: Dit
document biedt een overzicht van welke documenten op welke manier bezorgd
kunnen worden aan het VAPH tijdens de coronacrisis.
Visueel ZZI in nieuwe Helios: Hoewel de B- en P-waarden niet meegedeeld
mogen worden aan de cliënt, worden ze voorlopig wel nog weergegeven in het
visueel ZZI. Informatica is momenteel bezig met het vormgeven van een
afzonderlijk visueel ZZI voor de cliënt, zonder vermelding van de B- en P-waarden.
Die versie van het visueel ZZI wordt verwacht in de tweede helft van mei. In de
tussentijd moet de inschaler de pagina waarop de B- en P-waarden worden
vermeld, eruit halen wanneer het ZZI wordt voorgelegd aan de cliënt. Het volledige
nieuwsbericht leest u hier.
Inschatten B-en P-waarden bij herziening prioriteitengroep: De instructie
over het inschatten van B- en P-waarden sinds de ingang van de nieuwe
budgetbepaling werd aangepast op de website. Bij het inschatten van de B- en P-
waarden in het tabblad ‘bovengebruikelijke zorg in het heden’ moet u gebruik
maken van de nieuwe waarden. Meer informatie over bovengebruikelijke zorg in het
heden vindt u hier terug.

Maatregelen corona
Gezien de vele vragen die leven m.b.t. de corona-maatregelen en de impact hiervan op de
MDT-werking, hebben we een FAQ-lijst opgemaakt met de meest gestelde vragen. In deze
lijst kan u al de vragen terugvinden waar al een antwoord op gekend is, alsook de vragen
die reeds in behandeling zijn, maar waarop we nog geen antwoord kennen. Deze lijst
wordt steeds aangevuld van zodra we over bijkomende informatie beschikken. Indien jullie
nog vragen hebben die niet in deze FAQ-lijst staan, of indien jullie bijkomende nuttige info
hebben die momenteel niet terug te vinden is in deze FAQ-lijst, maar die ook interessant
kan zijn voor andere teams, laat ons dit zeker weten via mail.

De FAQ-lijst is terug te vinden na inlog op onze website via deze link.

Deze lijst wordt regelmatig aangevuld, u zal wekelijks een korte nieuwsflash ontvangen
indien hier relevante informatie aan toegevoegd is. 
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Vormingen Verwijzersplatform
Dit voorjaar stonden er een aantal vormingsmomenten voor de MDT's op onze planning,
waaronder een opleiding motiverend schrijven, CHC-model en WISC-V in de praktijk,
lezingenreeks ikv onze Algemene Vergadering en een focusdag dubbeldiagnose. 
Deze opleidingen zullen tot nader order opgeschort worden. Uitstel is echter geen afstel,
nieuwe data worden bekend gemaakt van zodra we meer zicht hebben op de termijn van
de corona-maatregelen. 

Problemen? Vragen? Suggesties?
Hebt u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen? We beseffen dat het werken in
deze omstandigheden niet eenvoudig is. We zijn graag bereid om naar jullie vragen,
bezorgdheden, suggesties,... te luisteren. Aarzel zeker niet om ons te contacteren.
Wij blijven bereikbaar via mail (info@verwijzersplatform.be) of telefoon (03/830.73.43).
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