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Nieuwsbrief september 2021

Vormingen in de kijker
Dit najaar zullen er opnieuw een aantal vormingen die relevant zijn voor MDT's doorgaan.  
We voorzien telkens voldoende grote zalen waardoor het houden van voldoende afstand
gegarandeerd kan worden.  
 
1) CHC-model en WISC-V / WAIS IV in de praktijk

Het CHC-model (Cattell-Horn-Carroll Intelligentie-structuurmodel) is vandaag één van de
meest wetenschappelijk onderbouwde modellen voor het meten van cognitieve
vaardigheden dat tevens directe handvatten biedt voor de praktijk. Het model wordt o.a.
binnen CLB volop gehanteerd. 
Het biedt vele directe handelingsgerichte inzichten en handvatten om het
kind/jongere/volwassene in zijn of haar cognitief functioneren beter en gedifferentieerder
te begrijpen, te benoemen en te helpen én als dusdanig een betere en meer faire
diagnostiek te realiseren en optimale begeleidingsbeslissingen te nemen. Hoog tijd dus om
ook voor MDT's een vorming rond het CHC-model te organiseren. 
De voormiddag wordt vervolledigd met een toelichting over de WISC-V waarvoor ook het
CHC-model mee aan basis ligt als intelligentiestructuurmodel. Dit betekent dan ook dat de
WISC-V duidelijke verschillen vertoont t.o.v. de WISC-III. Daar gaan we tijdens deze
opleiding dieper op in.

De CHC werkwijze voor de WISC-V en de WAIS-IV zijn verschillend, dit zal aan de hand
van een praktijkvoorbeeld geduid worden. 

Praktisch 
Datum: donderdag 7 oktober 2021 
Uur: 9u30 tot 12u30 
Vanaf 9u wordt er een onthaal met koffie voorzien, de vorming zelf start om 9u30 
Locatie: The Floor, Grotesteenweg 91, 2600 Berchem (Antwerpen) 
 
Inschrijven

Via deze link kunt u zich inschrijven. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.  
 

2) Focusdag Autismespectrumstoornissen (ASS)
Tijdens een focusdag focussen we op één welbepaalde doelgroep en de specifieke noden
en problemen die daarbij ervaren worden door de betrokken hulpverleners. We besteden
daarnaast ook aandacht aan een aantal ‘good practices’ binnen sector (en over sectoren
heen). In oktober leggen we onze focus op de doelgroep ASS. 
 
Tijdens deze focusdag staan we oa stil bij de meest recente wetenschappelijke
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ontwikkelingen en inzichten inzake ASS en specifiek bji het protocol ASS zoals gebruikt bij
de inschrijvingsprocedure binnen het VAPH. 
Verder wordt er een meer praktisch luik voorzien voor teams met oa: tips & tricks voor
MDT's en concrete handvaten voor inschalers bij de opmaak van modules A, B en C. We
trachten ook antwoord te geven op een aantal vragen die we reeds doorkregen
zoals: moeilijkheden die je kan tegen komen omdat je als inschaler de persoon maar 1-2
keer ziet, hoe omgaan met weerstand tegen de hoeveelheid en inhoud van de vragen,... 

Praktisch 
Datum: dinsdag 26 oktober 2021 
Uur: van  10u tot 16u30 
Vanaf 9u30 wordt er een onthaal met koffie voorzien, de vorming zelf start om 10u 
Locatie: De markten (achterzolder) - Oude Graanmarkt 5 te 1000 Brussel

Inschrijven

Via deze link kunt u zich inschrijven.  
 
Vormingen uitgesteld, maar niet afgesteld  
1) Kwaliteitsvol schrijven 
De organisatie die deze vormingen geeft, heeft beslist om het format inhoudelijk aan te
passen. Ze vragen extra tijd om de vorming te organiseren en contacteren ons terug in het
voorjaar 2022.  
Van zodra de nieuwe data gekend zijn, laten wij dit jullie uiteraard weten.  
 
2) Focusdag dubbeldiagnose  
Deze vormingsdag zal doorgaan in het voorjaar 2022.  
 
Vorming in de pijplijn  
Naar aanleiding van de infonota van 8 september 2021 inf/2184 zijn wij aan het bekijken
om hierrond een vorming te organiseren.  
Snel meer hierover. 

Oproep medewerking onderzoek methodiek
zorgwaartebepaling minderjarigen
De testfase rond de methodiek zorgzwaartebepaling minderjarigen (VAPH) heeft
even stilgelegen omwille van corona en is op 1 september officieel weer opgestart. De
oorspronkelijke timing (voorjaar 2020) ligt alweer een tijdje achter ons. Een aantal
inschalers die zich eerder engageerden lieten ondertussen weten andere uitdaging
gevonden te hebben. In een aantal regio's worden daarom nog enkele  inschalers
gezocht: 

Antwerpen (2 a 3 inschalers gezocht): regio Ranst, Antwerpen, Hove
Vlaams Brabant (1 a 2 inschalers gezocht): regio Bierbeek en Huldenberg
West-Vlaanderen (1 inschaler gezocht): regio Brugge

Aangezien de testfase ondertussen lopende is, wordt er rekening mee gehouden dat een
latere instap ook betekent dat er minder cliënten kunnen ingeschaald worden. Om de
impact van het eventuele engagement wat meer te duiden geven we graag de nodige
praktische informatie over opleiding en testfase voor nieuwe instappers:
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Er is een online-opleiding beschikbaar die op eigen tempo bekeken kan worden
gedurende een tweetal weken. 
Daarna moet er één testcasus (zelfgekozen) afgenomen worden die in een
individuele online-nabespreking van ongeveer één uur besproken zal worden. 
Materiaal (handleiding, afnamebundels, enz) wordt via post opgestuurd en is ook
online beschikbaar.
De looptijd van de testfase is van september tot eind januari 2022.
Het aantal inschalingen wordt geraamd op 1 à 2 cliënten per maand. De afnametijd
bedraagt een halve dag, maar zal verminderen als het instrument beter in de
vingers zit.
Weinig tot geen verwerkingstijd na de afname.
De vergoeding bedraagt €425/afname.
Je krijgt de kans feedback te geven op het instrument om verder mee vorm te
geven.
Wie nu aan de testfase meewerkt heeft het voordeel later als het instrument ikv PVF
minderjarigen gebruikt wordt een verkorte opleiding te kunnen volgen.

Wie geïnteresseerd is mag dit laten weten aan Dries Bleys (dries.bleys@vaph.be en in cc
aan info@verwijzersplatform.be)  
Moest u nog vragen hebben dan mag u contact opnemen met  ons
via info@verwijzersplatform.be

Bevragingen Verwijzersplatform
De afgelopen periode hebben we met het Verwijzersplatform een aantal bevragingen
opgestart om beter zicht te krijgen op een aantal knelpunten. We geven jullie graag mee
wat de stand van zaken is betreffende deze bevragingen. 
 
Een aantal bevragingen gingen over het doorgeven van signalen. Deze signalen werden
allemaal verzameld en zullen met Opgroeien en het VAPH doorgesproken worden op een
overleg op respectievelijk 16 en 23 september.  
Ook de veelvuldige technische problemen in de applicaties komen terug aan bod op het
overleg. 
Signalen kunnen blijvend worden doorgegeven.  
 
Ook trachten we het beeld concreet te krijgen waarbij MDT's ondersteuning bieden bij
de vereenvoudigde aanvragen, deze bevraging is nog lopende. 
 
Daarnaast wil het VAPH een zicht krijgen op de wachtlijsten en doorlooptijden. We vragen
om dit per kwartaal in te vullen. Het derde kwartaal loopt tot 30 september.  
Wij hernieuwen het document vanaf 1 oktober en geven de resultaten door aan het VAPH.
We vragen aan alle MDT's om dit in te vullen zodat we hier een totaal beeld van krijgen. 

Korte aankondiging buddysysteem
Begin 2020 werd het buddysyteem in het leven geroepen om inschalers ZZI te
ondersteunen. Teams die hierop hadden ingeschreven werden aan elkaar gekoppeld zodat
men op elkaar beroep kon doen voor overleg, vragen, reflectie,.. over alles wat te maken
heeft met een ZZI-afname.  
Uit evaluatie blijkt dat het leggen van contacten en het organiseren van momenten om
met een buddy samen te zitten niet evident is. De impact van corona is hier een niet te
onderschatten factor. 
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We bekijken momenteel of we een systeem tot stand kunnen brengen waarin nog meer
ingezet wordt op gebruiksvriendelijkheid en laagdrempeligheid. 
Hierover binnenkort meer! 

Infonota’s VAPH
Volgende infonota’s/nieuwsberichten zijn sinds vorige nieuwsbrief verschenen. Meest
recente staan bovenaan. 
 
Infonota’s komen via een nieuwsbericht van het VAPH. Schrijf je zeker in op de
nieuwsbrief om niks te missen. Let hierbij op dat alle thema’s in één nieuwsbericht komen.
https://www.vaph.be/nieuws/infonota-inf215-blijf-op-de-hoogte-van-nieuws-voor-
professionelen.

5 augustus 2021:  INF/21/78 Verbintenis tussen een zorgaanbieder en het VAPH
omtrent het gebruik van het rijksregisternummer - Update 05/08/2021
3 september 2021 : INF/21/83 Verdere versoepelingen vanaf 1 september 2021 en
aangepaste richtlijnen
8 september 2021: INF/21/84 - Infonota aanpassing website verstandelijke
beperking

Verder verscheen volgend nieuwsbericht ivm onderhoudswerken IT via een nieuwsbericht
op 9 september: applicaties tijdelijk niet beschikbaar 
Het VAPH doet op regelmatige tijdstippen onderhoudswerken aan zijn IT-infrastructuur. De
volgende onderhoudswerken zijn gepland van donderdag 16 september om 17.00 uur tot
en met vrijdag 17 september om 06.00 uur. 
Tijdens de werken zullen applicaties van het VAPH hinder ondervinden en tijdelijk niet
beschikbaar zijn. De website blijft beschikbaar met uitzondering van de
hulpmiddelendatabank.

Vlaams platform van verwijzende instanties voor personen met een handicap vzw  | Erkend en
gesubsidieerd door VAPH | Doornstraat 331 | 2610 Wilrijk | 03 830 73 43 | info@verwijzersplatform.be

 |www.verwijzersplatform.be | OR 898.993.723 – RPR – Ondernemingsrechtbank van Antwerpen

Copyright © 2021 Vlaams platform van verwijzende instanties voor personen met een handicap, Alle
rechten voorbehouden. 

https://www.vaph.be/nieuws/infonota-inf215-blijf-op-de-hoogte-van-nieuws-voor-professionelen
https://www.vaph.be/documenten/infonota-inf2178-verbintenis-tussen-een-zorgaanbieder-en-het-vaph-omtrent-het-gebruik-van
https://www.vaph.be/documenten/infonota-inf2183-verdere-versoepelingen-vanaf-1-september-2021-en-aangepaste-richtlijnen
https://www.vaph.be/documenten/infonota-inf2184-infonota-aanpassing-website-verstandelijke-beperking
mailto:info@verwijzersplatform.be

