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ZZI meerderjarigen: start met vernieuwde ZZI
Op 1 maart 2020 zal de geplande start met het vernieuwde Zorgzwaarte-instrument (ZZI)
doorgaan. Vanaf dan zal het bepalen van de zorgzwaarte enkel met het vernieuwde ZZI
kunnen.
Dit impliceert dat alle inschalers zullen moeten opgeleid worden in het werken met het
aangepaste instrument. Er komt een opleidingsreeks specifiek voor inschalers die reeds
gecertificeerd zijn voor het huidige ZZI. Deze opleiding duurt 1 dag. In elke provincie
zullen er meerdere opleidingsdagen georganiseerd worden in de loop van januari en
februari om er voor te zorgen dat elke inschaler de kans krijgt de opleiding te volgen. Wie
zijn certificaat als inschaler wil behouden zal deze opleiding moeten volgen.
Vanaf februari starten dan ook de opleidingen voor nieuwe inschalers. Deze opleidingen
duren 2 dagen (opleidingsdag en terugkomdag).
Voor de inschalers die meewerkten aan het betrouwbaarheidsonderzoek rond het
vernieuwde ZZI wordt er een apart traject voorzien, gezien zij al opgeleid zijn in het
vernieuwde ZZI.
In de periode tussen eind november en februari zijn er geen opleidingen voor nieuwe
inschalers (noch met het oude noch met het nieuwe instrument).

Opleidingen voor reeds gecertificeerde inschalers
Alle informatie over de opleidingen en de mogelijkheid tot inschrijven is te vinden op de
website van het VAPH.
Opleidingen voor nieuwe inschalers
Alle informatie over de opleidingen en de mogelijkheid tot inschrijven zullen binnenkort te
vinden zijn op de website van het VAPH.
Overgangsmaatregelen
Vanaf 1 maart 2020 kan enkel nog gewerkt worden met het nieuwe ZZI. Indienen van
verslagen met het huidige ZZI moeten dus vóór 1 maart gebeuren. Oude ZZI-afnames
kunnen ook niet meer hergebruikt worden in het kader van een nieuwe aanvraag.

Het VAPH verzond onlangs een infonota (INF/19/69) met alle toelichting.

Methodiek zorgzwaartebepaling minderjarigen: testafnames
De voorbije periode werd een methodiek voor zorgzwaartebepaling voor minderjarigen
ontwikkeld. Deze methodiek is een belangrijk onderdeel om in de toekomst te kunnen
evolueren naar een zorgzwaarte-gerelateerde financiering in het kader van de
persoonsvolgende financiering voor minderjarigen. 
De nu ontwikkelde experimentele versie van deze methodiek dient de komende periode
uitgetest te worden door professionele inschalers bij kinderen in de leeftijdscategorie 6 tot
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18 jaar. Eerder dit najaar werd deze testfase reeds aangekondigd naar de MDT's toe. Er is
echter enig oponthoud geweest waardoor het hele project wat verder opschuift.
Verwacht wordt nu dat de opleidingen in januari-februari zullen plaats vinden. In de eerste
week van december mag de oproep naar inschalers die hieraan willen meewerken
verwacht worden. 

Factcheck correctiefase 2: belangrijke aanpassing voor wie op RTH
terugvalt
Lees hier vraag en antwoord:

Mijn budget wordt stopgezet op 1 januari 2020. Mijn zorgaanbieder krijgt in ruil

middelen, maar is niet verplicht mij verder ondersteuning te bieden. Krijg ik een

zorgbudget handicap (BOB)?

Uw zorgaanbieder krijgt inderdaad bijkomende middelen om de zorg die u van hem kreeg
met uw budget. Zorgaanbieders engageren zich om uw ondersteuning verder te zetten,
maar zijn daartoe niet verplicht.
Verliest u uw persoonsvolgend budget, dan ontvangt u niet automatisch een zorgbudget
handicap (BOB). Echter: iedereen die over een persoonsvolgend budget beschikt, kan dat
vrijwillig stopzetten en ontvangt vervolgens automatisch een zorgbudget handicap (BOB).

Hebt u een brief van het VAPH ontvangen waarin staat dat uw persoonsvolgend budget
wordt stopgezet vanaf 1 januari 2020 en u gebruik kunt maken van de rechtstreeks
toegankelijke hulp, dan kunt u dus zelf uw persoonsvolgend budget stopzetten. U kunt dat
tot en met 31 december 2019. Tot die datum beschikt u immers nog over uw
persoonsvolgend budget. Daarna is deze mogelijkheid er voor u niet meer. Ongeacht of u
uw persoonsvolgend budget vrijwillig stop zet of niet, bespreekt u daarnaast met uw
zorgaanbieder of en hoe uw ondersteuning vanaf 1 januari 2020 zal worden verder gezet.

Het VAPH voorziet extra maatregelen opdat u geholpen kunt worden om alternatieven te
zoeken voor de wijze waarop uw zorg en ondersteuning vandaag wordt georganiseerd.
Hiertoe zoekt het VAPH samenwerking met bijstandsorganisaties, diensten
ondersteuningsplan en gebruikersorganisaties. Informatie daarover volgt.
Opmerking: het Vlaamse Regeerakkoord vermeldt een aanpassing van onder meer het
huidige zorgbudget handicap (BOB). Wat dit inhoudt is op dit ogenblik nog niet bepaald,
maar een mogelijkheid is dat het geschrapt of gestroomlijnd wordt met de overige
zorgbudgetten (die lager zijn).

De volledige factchecklijst over correctiefase 2 kan u hier terugvinden.

Vormingen uitgelicht
In het voorjaar 2020 organiseert het Verwijzersplatform een aantal vormingen op
vraag/maat van de MDT's. Meer informatie kan u terugvinden op onze website. 
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30 januari 2020 Bezoekronde Antwerpen

13 februari 2020 Bijstandsorganisaties en budgetbesteding

13 maart 2020 Motiverend schrijven

23 april 2020 CHC-model en WISC-V in de praktijk

4 juni 2020 Focusdag dubbeldiagnose

Wij staan ook steeds open voor jullie suggesties. Laat ze dus zeker horen.

Infonota's
Infonota - INF/19/55 Globale individuele ondersteuning voor minderjarigen
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