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Update rond maatregelen COVID-19 voor MDT's

Het VAPH bezorgde nog enkele infonota's met nadere aanpassingen aan de richtlijnen voor
MDT's. Meer hierover kan u nalezen in de betreffende infonota (INF 20/119).
De belangrijkste zaken:

De maatregelen zijn versoepeld waardoor, onder duidelijke voorwaarden, fysieke
contacten weer mogelijk zijn. Het blijft wel nog steeds mogelijk om telefonisch of
videocontacten te houden. 
Voor module B blijft het werken via telefoon of video niet toegestaan. Als fysiek
contact niet veilig georganiseerd kan worden kan de afname niet doorgaan. Bij
vragen hierover i.k.v. dringende dossiers kan contact opgenomen worden met
indicatiestelling@vaph.be
Om nodeloze administratie te vermijden worden de reglementaire termijnen voor
het indienen en vervolledigen van aanvragen en voor het indienen van opgevraagde
verslagen of attesten (waaronder ook een aanvraagformulier voor een
tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal), facturen en betaalbewijzen en de
geldigheidstermijn van goedgekeurde IMB-tegemoetkomingen automatisch verlengd
met 120 dagen, indien de in de infonota vermelde termijnen geheel of gedeeltelijk
samenvallen met de periode van de corona-maatregelen zoals door het VAPH
afgekondigd. Dit is van 13 maart 2020 tot en met 17 juli 2020. Deze periode kan
door de Vlaamse Regering nog verlengd worden. Omdat deze verlenging van de
termijnen met 120 dagen omwille van de genomen maatregelen ter bestrijding van
COVID 19 automatisch gebeurt moeten hiervoor dus geen formulieren
overmacht ingediend worden. 
Door alle maatregelen bestaat de kans dat personen met een tijdelijk PVB na
noodsituatie er niet in slagen om tijdig een definitief PVB na noodsituatie te
bekomen. Personen waarbij het tijdelijk PVB na noodsituatie een einddatum heeft
die valt in de periode van maatregelen rond COVID-19 (momenteel vastgelegd op
20 maart 2020 - 17 juli 2020, maar kan nog verlengd worden indien nodig) krijgen
een verlenging van hun budget. Hun budget wordt (ongeacht de eigenlijke
einddatum) verlengd tot het einde van de periode van civiele noodsituatie plus 120
dagen. Dat betekent dat hun budget verlengd wordt tot en met 14 november 2020.
De betrokken personen worden daar persoonlijk over op de hoogte gebracht.
Opleidingen vanuit VAPH: voorlopig zijn heel wat opleidingen geannuleerd. De
geplande opleidingen ZZI worden momenteel digitaal hervat.
Testfase methodiek zorgzwaartebepaling minderjarigen: voorlopig wordt dit nog on
hold gezet (nvdr er wordt wel gewerkt aan een voorstel voor hervatting later in
2020).
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In de FAQ op onze website vulden we mbt tot overmacht ('hoe kan overmacht ikv corona

aangevraagd worden?') nog wat wat extra duiding toe die ons vanuit het VAPH werd
aangereikt. 
 

Mozaïekbesluit 4: definitieve goedkeuring

Onlangs werd het vierde mozaïekbesluit definitief goedgekeurd en op 25 mei werd het
gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. In onze nieuwsbrief van februari kon u al lezen
wat dit nieuwe mozaïekbesluit zou inhouden.
We geven graag nog eens de krijtlijnen van de definitieve versie mee: 

Stopzetten procedure 7/7: Vanaf publicatie in het Belgisch Staatsblad (dit is 25
mei 2020) is het niet meer mogelijk om nog gebruik te maken van de procedure
5/7-7/7. Lopende aanvragen worden nog wel afgehandeld.
Zorgcontinuïteit: wijziging PVB na jeugdhulp: 

de voorwaarden voor een PVB na jeugdhulp via MFC worden aangepast,
nl. 

1. Men moet in aanmerking komen voor een persoonsvolgend budget
meerderjarigen.
2. Men moet op het moment van de aanvraag gebruik maken van
ondersteuning in een multifunctioneel centrum.
3. Men moet in het jaar van de terbeschikkingstelling van het
persoonsvolgend budget na jeugdhulp nog steeds gebruik maken van
ondersteuning in een multifunctioneel centrum.

Indien voldaan is aan deze voorwaarden, gebeurt de terbeschikkingstelling
van het persoonsvolgend budget na jeugdhulp op 1 juli van het jaar waarin
de betrokken persoon met een handicap 21 jaar wordt;
indien de toewijzing van het budget pas plaatsvindt na 1 juli van het jaar
waarin de persoon 21 jaar wordt, gebeurt de terbeschikkingstelling
onmiddellijk na de toewijzing van het persoonsvolgend budget.
Er kan geen specifieke aanvraag gedaan worden voor een persoonsvolgend
budget na jeugdhulp: de aanvraagprocedure volgt voor deze personen de
gewone procedure. Dat betekent dat bij de aanvraag ook altijd een module C
(checklist prioritering) moet opgesteld worden. Het VAPH gaat na wie er in
aanmerking komt voor een automatische terbeschikkingstelling van een
persoonsvolgend budget na jeugdhulp. Personen die voldoen aan
bovenvermelde voorwaarden worden hiervan op de hoogte gebracht door het
VAPH en dit ten vroegste in het jaar dat ze 21 jaar worden. Het
persoonsvolgend budget na jeugdhulp wordt ook dan pas berekend.

PVB na jeugdhulp voor wie een PAB heeft verandert niet. De voorwaarden
blijven daar dat men in aanmerking moet komen voor een persoonsvolgend budget
meerderjarigen, dat men op het moment van de aanvraag een persoonlijke-
assistentiebudget toegekend moet hebben gekregen en dat men de aanvraag voor
een persoonsvolgend budget ingediend moet hebben voor de 22ste
verjaardag. Enkel een eventuele meervraag wordt geprioriteerd.
Het aantal budgetcategorieën wijzigt van 12 categorieën naar 24 categorieën.
De budgetten noodsituatie en spoedprocedure worden als gevolg van deze nieuwe
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budgetcategorieën eveneens aangepast.
Opheffen BVR bovenbouw GES+: de nog niet geactiveerde maatregelen mbt de
ondersteuning van meerderjarige personen met een dubbeldiagnose worden
opgeheven.
Ter beschikkingstelling vertaalde CRZ- vraag:  Voor terbeschikkingstellingen
van vertaalde vragen op de vroegere Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ) was
sinds 1 mei 2018 volgende regeling van kracht dat personen met een vertaalde
CRZ-vraag die oorspronkelijk een ‘zorg in natura’-vraag was een tijdelijk budget ter
beschikking gesteld kregen ter hoogte van de vertaalde CRZ-vraag. Om dit budget
definitief te maken, diende een objectivering van de ondersteuningsnood
opgemaakt te worden. De persoon behoudt zijn oorspronkelijke
ondersteuningsfuncties en -frequenties, maar het budget wordt aangepast aan het
zorgzwaarteprofiel. In het mozaïekbesluit 4 wordt deze laatste bepaling opgeheven.
Er wordt voortaan voor alle vertaalde CRZ-vragen onmiddellijk een definitief budget
ter beschikking gesteld. De nieuwe bepaling gaat in voor terbeschikkingstellingen
vanaf de 10e dag na publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad (= 4 juni
2020).
Mbt personen die omwille van correctiefase 2 worden toegeleid naar RTH wordt
beslist dat de RTH middelen zullen worden toegekend aan de VZA die op
1/11/2019 de ondersteuning bood.
Individuele dienstverleningsovereenkomsten bij VZA moeten per 1/4/2020
zijn aangepast rekening houdend met correctiefase 2. Omwille van de
coronamaatregelen wordt hier nu een verlenging op toegestaan.
Voor een beperkt aantal personen toegeleid tot RTH ikv correctiefase 2 wordt een
beperkt PVB voorzien omdat zij hun zorggebonden punten niet meer inzetten bij
een VZA maar bij individuele begeleiding. Zij zouden anders geen ondersteuning
kunnen continueren.

 U kan het BVR en de nota toelichting hier nalezen.

 

Infonota's VAPH

INF 19/74 : Regelgevende aanpassingen aan een aantal besluiten voor de sector
personen met een handicap (Mozaïekbesluit IV): wijzigingen aangebracht aan
bestaande regelgeving betreffende de persoonsvolgende financiering voor
meerderjarige personen met een handicap. Met de aanpassingen worden een of
meerdere van volgende finaliteiten beoogd:

a) het zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten van de middelen die
beschikbaar zijn voor zorg en ondersteuning van personen met een handicap,
en in het bijzonder voor het ter beschikking stellen van persoonsvolgende
budgetten, 
b) het uitvoeren van correctiefase 2
c) het optimaliseren van de door het VAPH gehanteerde processen,
procedures en instrumenten

INF 20/119: Deze infonota vervangt infonota INF/20/85 waarin richtlijnen aan
MDT's en DOP’s werden gegeven over hoe om te gaan met het risico op
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verspreiding van het coronavirus bij de uitvoering van de opdrachten die zij namens
het VAPH uitvoeren
INF 20/122:  Vanaf 18 mei 2020 wordt een gedeeltelijke en voorwaardelijke
doorstart mogelijk voor de VAPH-organisaties die ambulante/mobiele begeleiding en
collectieve dagondersteuning aanbieden. Een algemeen kader voor deze doorstart
wordt aangereikt waarbij omschreven wordt welke essentiële randvoorwaarden
vervuld moeten zijn om de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap
op een veilige manier opnieuw te verruimen. UPDATE - vanaf 25 mei 2020 wordt
een verdere versoepeling mogelijk voor cliënten die begeleid werken.
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