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Nieuwsbrief november 2020

Maatregelen corona voor MDT's

VAPH 
Het VAPH stuurde maandag 16 november een infonota (INF 20/190) met daarin nieuwe
maatregelen n.a.v. de huidige coronacrisis. U kan de volledige infonota hier nalezen. Er
wordt door het VAPH ook gewerkt aan een FAQ over de maatregelen. 
We zetten graag de belangrijkste punten uit de infonota voor u op een rijtje:  

Regels die al in voege waren:

Dienstverlening dient maximaal vanop afstand (vb. telefonisch of via videochat) te
gebeuren. Alleen wanneer dat onmogelijk blijkt, is een face-to-face contact een
oplossing op voorwaarde dat iedereen daartoe bereid is én alle nodige
veiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden.
Het is nog steeds mogelijk om documenten via de post in te dienen bij het VAPH.
Cliënten die niet in de mogelijkheid zijn om de documenten via de post te bezorgen,
kunnen deze ook elektronisch indienen via het e-loket MijnVAPH.
Aanvragen door de persoon met een handicap of zijn vertegenwoordiger kunnen
ook via het e-loket MijnVAPH worden ingediend. Deze documenten (algemene
documenten en aanvraagdocumenten) moeten geen handtekening bevatten van de
cliënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Deze regeling is niet van toepassing voor documenten waar er nog andere actoren
het document moeten ondertekenen.
Een module A, module C en module D wordt aanvaard op basis van een
contactname met de cliënt via telefoon, chat, sociale media, videoconferentie, ...
Voor module B kan er geen uitzondering toegestaan worden. De fysieke
aanwezigheid van de persoon (in het kader van observatie) en van 2 informanten is
een noodzakelijke voorwaarde. Het aantal informanten wordt wel beperkt tot max.
2. Als het MDT inschat dat de module B niet tijdig kan vervolledigd worden, kan
overmacht worden aangevraagd.
Een uitzondering op deze richtlijn wordt gemaakt voor aanvragen maatschappelijke
noodzaak waarbij de volledige aanvraagprocedure moet doorlopen worden:

Persoon nog niet erkend als pmh: module A en C moeten worden
opgemaakt. Als de VTC de handicap erkent, wordt de vraag maatschappelijke
noodzaak wel onderzocht. Indien de VTC vervolgens van oordeel is dat er
geen sprake is van maatschappelijke noodzaak, wordt de aanvraag alsnog on
hold gezet totdat er een ZZI volgens de vooropgestelde richtlijnen kan
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worden afgenomen. Indien de VTC de aanvraag maatschappelijke noodzaak
wel goedkeurt, krijgt het MDT de uitzonderlijke toestemming om een ZZI
digitaal af te nemen.
Persoon al erkend als pmh: module C moet worden opgemaakt. Indien de
VTC vervolgens van oordeel is dat er geen sprake is van maatschappelijke
noodzaak, wordt de aanvraag alsnog on hold gezet totdat er een ZZI volgens
de vooropgestelde richtlijnen kan worden afgenomen. Indien de VTC de
aanvraag maatschappelijke noodzaak wel goedkeurt, krijgt het MDT de
uitzonderlijke toestemming om een ZZI digitaal af te nemen.
Dossiers worden enkel zonder ZZI geagendeerd op de commissie na
expliciete vraag van het MDT.

De kans bestaat dat personen met een tijdelijk PVB na noodsituatie er niet in slagen
om tijdig een definitief PVB na noodsituatie te bekomen. Daarom kunnen de MDT’s
ook in kader van deze procedure een aanvraag tot overmacht indienen bij het
provinciaal kantoor, waarna de terbeschikkingstelling van het tijdelijk PVB na
noodsituatie mogelijks kan worden verlengd. Het is daarbij belangrijk dat elke
aanvraag tot overmacht grondig gemotiveerd wordt.
Overmacht n.a.v. COVID-19 kan aangevraagd worden via het formulier ‘overmacht’
of het formulier ‘laattijdig vervolledigen van een PVB vraag’- beide formulieren zijn
te vinden op de VAPH-website- met als reden ‘maatregelen COVID 19’.
Uitzonderlijk gelden er geen regels m.b.t. de indientermijn van het formulier
‘overmacht’ of het formulier ‘laattijdig vervolledigen van een PVB-vraag’.

Nieuwe maatregelen:

Voor het indienen en vervolledigen van aanvragen en voor het indienen van
facturen en betaalbewijzen, kan in dossiers overmacht met motivering aangevraagd
worden n.a.v. COVID-19. het gaat om: termijnen correctie OP PVB
(onvolledig/onvoldoende) bij vragen PVB, termijn indienen modules MDV bij vragen
PVB, hulpmiddelen en vervoers- en verblijfskosten in het gewone
onderwijs,  termijnen vervolledigen aanvragen hulpmiddelen, tolken Vlaamse
gebarentaal en vervoersen verblijfskosten in het gewone onderwijs (correct
gehandtekend aanvraagformulier, attesten school ...), termijnen indienen van
facturen en betaalbewijzen.
Indien de persoon met een handicap/wettelijke vertegenwoordiger of een andere
organisatie er niet in slaagt om zijn verplichtingen in het kader van het vervolledigen
van een aanvraag te vervullen ingevolge de maatregelen die werden genomen ter
bestrijding van COVID 19 (b.v. in kader van correctie OP PVB, indienen facturen, …)
kunnen zij overmacht aanvragen via een schriftelijk aanvraag tot overmacht in de
vorm die men verkiest.
Indien ‘overmacht’ met als reden ‘maatregelen COVID 19’ wordt aanvaard zal de
aanvraagdatum voor de betrokken aanvraag niet verschuiven en zal de aanvraag
ook niet stopgezet worden indien de voorziene termijn voor vervollediging van
aanvragen niet wordt gehaald.
Overmacht met reden ‘maatregelen COVID 19’ (met omstandige motivatie) kan
aangevraagd/aangekruist worden tot nader order en hangt samen met de duur van



richtlijn om fysieke contacten zoveel mogelijk te vermijden. Om deze reden is er
voorlopig nog geen einddatum bepaald.
De werkwijze is van toepassing op lopende aanvragen IMB en PVB; voor aanvragen
PVB na nood zal ook overmacht kunnen aangevraagd worden en is er een specifieke
regeling in kader van verlenging tijdelijk budget.

Opgroeien 
Ook aan het agentschap Opgroeien vroegen we om wat extra duiding rond de
maatregelen m.b.t. corona. Van zodra we hier meer informatie over hebben zullen we
deze aan de MDT's bezorgen. 
 

Bevragingen achterstand omwille van corona
Het Verwijzersplatform hield in oktober een (beperkte) bevraging bij de teams om zicht te
krijgen op de achterstand bij de MDT's ten gevolge van de coronacrisis. We zetten de
belangrijkste conclusies uit deze bevraging voor jullie op een rijtje:

In totaal namen er 46 MDT’s deel aan de bevraging. Deze teams vertegenwoordigen
samen 45% van alle dossiers ingediend bij het VAPH. Een kleine 70% van de teams
gaf aan dat ze tijdens de coronacrisis achterstand opliepen en voor 40% van de
teams was deze achterstand nog voelbaar op het moment van de bevraging.
De achterstand wordt ervaren bij verschillende MDT-types maar er zijn toch
verschillen:  73% van de deelnemende MDT-DMW ervaren nog achterstand. Dit
geldt ook voor 43% van de deelnemende MDT-reva. En in iets mindere mate bij
andere MDT-types. De achterstand situeert zich het sterkst bij zorgdossiers (45%),
maar ook bij andere dossiertypes is er achterstand: alle dossiers (25%), IMB (15%).
De gegevens over de mate van achterstand laten zich iets moeilijker omzetten in
strakke conclusies, maar niettemin lijkt er bij wie nu nog achterstand heeft toch wel
een substantiële aangroei van de wachtlijst/ wachttijd te zijn.
Er worden door teams heel wat maatregelen getroffen om de achterstand te
bestrijden. De meest genomen maatregel ter bestrijding van de achterstand is het
proberen verhogen van de efficiëntie binnen het team. Het valt echter op dat een
aantal teams niet in de mogelijkheid zijn om maatregelen te nemen. Een verklaring
hiervoor geven ze vanuit hun werkcontext.
Slechts 30% gelooft dat deze maatregelen ook echt zullen helpen om de
achterstand te verkleinen.
Een meerderheid van de teams vindt de maatregel om bijkomend overmacht
omwille van corona te kunnen aanvragen zinvol, maar onvoldoende. Bijkomende
maatregelen vindt een meerderheid nodig.

Deze bevraging werd vroegtijdig stopgezet omwille van het weer sterk stijgende  aantal
COVID-19 besmettingen. Dit brengt weer nieuwe lockdownmaatregelen en gevolgen met
zich mee. Het leek dan ook aangewezen eerst de nieuwe maatregelen en hun effect af te
wachten. Begin volgend jaar zullen we deze bevraging daarom opnieuw opstarten omdat
we vermoeden dat we tegen dan een beter beeld kunnen vormen van de impact van de
situatie.



Vormingen- aanpassingen tgv corona
CHC-model en WISC-V in de praktijk

Deze studiedag zou doorgegaan zijn op 19 november, maar we zijn jammer genoeg
genoodzaakt om de opleiding over het CHC-model uit te stellen tot een nader te bepalen
datum in 2021. Gezien de stijgende aantallen COVID-besmettingen en de verstrengingen
van de maatregelen kunnen we in november geen groep mensen bij elkaar brengen. De
opleiding kan ook niet online georganiseerd worden omwille van het tonen van bepaalde
documentatie waarvoor er rekening gehouden dient te worden met auteursrechten. Het
lukt niet om deze te respecteren bij het aanbieden van de opleiding online.  

Motiverend schrijven

Deze studiedag wordt drie keer georganiseerd. Alle drie de dagen zijn volzet, indien u
graag deelneemt kan u zich wel op de wachtlijst plaatsen:
https://verwijzersplatform.be/node/2552. We bekijken in welke mate we voor de mensen
op de wachtlijst de (inhoud van de) opleiding kunnen openstellen.  
De eerste opleiding, oorspronkelijk voorzien op vrijdag 11 december 2020, wordt verlaat
omwille van de verstrengde COVID-19 maatregelen. 
Voor de opleidingen op 15 januari 2021 te Leuven en 29 januari 2021 te Gent wachten we
de maatregelen verder af. We houden de deelnemers hier verder via mail van op de
hoogte. 

Infonota’s
Volgende infonota's voor MDT's zijn verschenen sinds onze laatste nieuwsbrief in oktober:

Infonota - INF/20/198 Preventieve teststrategie UPDATE 16/11/2020
Infonota - INF/20/197 Teststrategie en contacttracing COVID-19: leidraad voor de
aanpak binnen voorzieningen voor personen met een handicap UPDATE 16/11/2020
Infonota - INF/20/196 Gefaseerde overstap naar nieuw testplatform COVID-19 en
nieuwe voorschrijf- en registratietool
Infonota - INF/20/190 Update maatregelen voor DOP's en MDT's naar aanleiding
van het coronavirus
Infonota - INF/20/193 Teststrategie en contacttracing COVID-19: leidraad voor de
aanpak binnen voorzieningen voor personen met een handicap UPDATE 9/11/2020
Infonota - INF/20/192 - Preventieve teststrategie UPDATE 9/11/2020
Infonota - INF/20/189 Richtlijnen rond nieuwe testprocedure gecombineerd met de
contactopsporing bij COVID-19: leidraad voor de aanpak binnen voorzieningen voor
personen met een handicap UPDATE 05/11/2020
Infonota INF/20/181 _ COVID-19 : terugkeer naar het ‘nieuwe normaal’ (UPDATE
22/10/2020)
Infonota INF/20/167 - AI-Brillen
Infonota - INF/20/177 COVID 19 : impact maatregelen federaal overlegcomité
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