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Nieuwsbrief Juli 2022
Nieuws voor professionelen

Sinds juni 2021 stuurt het VAPH een digitale nieuwsbrief met alle infonota's en ander
nieuws voor professionelen. Het nieuws voor professionelen is bestemd voor alle
organisaties waar het VAPH een link mee heeft. Uit de evaluatie die het VAPH uitvoerde
naar aanleiding van de eerste verjaardag van de nieuwsbrief blijkt er slechts een relatief
klein aantal MDT medewerkers is ingeschreven op de nieuwsbrief voor professionelen.
Uit de evaluatie kan men opmaken dat de nieuwsbrief vaak wordt doorgestuurd. Het VAPH
wil toch een warme oproep doen aan alle MDT medewerkers om zich in te schrijven op de
nieuwsbrief, er wordt vaak belangrijke informatie in gedeeld en men wil zeker zijn dat
niemand informatie kan missen.
Een greep uit het belangrijkste nieuws dat de voorbije periode op die manier verschenen
is:
- Update maatregelen voor DOP's en MDT's naar aanleiding van het coronavirus
- Infonota financiële tegemoetkoming voor MDT's
- Data intervisies ZZI voor het najaar zijn ter beschikking
- Attesten vaststelling handicap door een andere instantie
- Nieuwe terbeschikkingstellingen PVB en toekenningen PAB
- Verduidelijking richtlijn module C
Nog niet ingeschreven? Inschrijven kan door op onderstaande knop te drukken.

Inschrijven

Vorming:
Aankondiging

focusdag dubbeldiagnose
Voor MDT’s zijn cliënten met een dubbeldiagnose (verstandelijke beperking en
psychiatrische en/of gedragsproblemen) vaak een uitdaging. Met deze studiedag willen we
MDT-medewerkers meer achtergrondinformatie en praktische richtlijnen bieden in de
assessment en ondersteuning van deze doelgroep.
We staan stil bij recente wetenschappelijke inzichten, het belang van sociaal-emotionele
ontwikkeling, beeldvorming/diagnostiek en reiken daarbij handvatten aan voor de praktijk.
Deze dag is zowel interessant voor teams minder- als meerderjarigen die werken met deze

doelgroep.
De dag is opgebouwd rond volgende thema's:
fenomeen dubbeldiagnose: facts en figures
introductie rond model emotionele ontwikkeling (kader Došen)
beeldvorming en diagnostiek: kaders en instrumenten
vertaalslag naar de ondersteuningspraktijk
casuïstiek van dossiers van een MDT, met motivering van (o.m.) emotionele
ontwikkeling
Details
Datum: 11 oktober 2022
Uur: van 10u – 16u

Vanaf 9u30 wordt er een onthaal met koffie voorzien, de vorming zelf start om 10u
Locatie: Gent (locatie wordt nog bevestigd)
Inschrijven kan via deze link: https://verwijzersplatform.be/node/2553

Nieuws omtrent werking
Verwijzersplatform
Nieuw adres

Op 1 mei verhuisde het Verwijzersplatform naar onze nieuwe kantoren.

Voortaan vind je ons terug in:
Drie Eikenstraat 661
2650 Edegem
Ons telefoonnummer blijft dezelfde: 03 375 35 35

Vacature nieuwe medewerker
We zijn bij het Verwijzersplatform op zoek naar een nieuwe medewerker. De link naar de
vacature:
https://verwijzersplatform.be/nieuws/vacature-verantwoordelijke-administratie-encommunicatie
Tevens is een detachering mogelijk. Indien uw MDT bepaalde werknemers hebben die hun
job wensen af te wisselen met het opdoen van extra ervaring bij het Verwijzersplatform is
het ook mogelijk om hiervoor een sollicitant aan te brengen. Een opdracht van zes
maanden voor maximaal 30,4uren is in dit kader mogelijk.

Testfase Methodiek
Zorgzwaartebepaling Minderjarigen
(MZB)

(MZB)

De testfase MZB werd op 1 april 2022 weer opgestart na een lange tijd stilgelegen te
hebben omwille van corona. De deadline van 1 september komt stillaan dichterbij, vandaar
een kleine reminder aan alle inschalers die deelnemen aan deze testfase voor het indienen
van de afnames.
Het Verwijzersplatform is steeds te bereiken voor bijkomende vragen of signalen.

Infonota's
04/04/2022 INF/22/19 Opvang en ondersteuning van vluchtelingen met een
handicap uit Oekraïne
10/05/2022 INF/22/25 Outputnormen en tegemoetkomingen MDT's
09/06/2022 INF/22/30 Besluit van de Vlaamse regering over de vermindering van
de outputnormen en financiële tegemoetkoming MDT's - update
09/06/2022 INF/22/31 Vrijheidsbeperkende maatregelen in de hulp- en
zorgverlening aan kinderen en jongeren.
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