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Infosessie MDT's voor minderjarigen
Op vrijdag 21 december vond er een infosessie plaats voor MDT's georganiseerd door
Jongerenwelzijn. De powerpoint van deze infosessie zal -zo werd ons toegezegd-
spoedig ter beschikking gesteld worden (momenteel is dit nog niet het geval, maar van

zodra de ppt ter beschikking is plaatsen we hem op onze website) In deze nieuwsbrief
geven we alvast kort de belangrijkste zaken mee. :

  
PAB: nieuwe criteria en modaliteiten PAB-ronde 2019

Vanaf 2019 komt er een uitbreiding van de criteria PAB. Ook wordt de combinatie
met pleegzorg mogelijk gemaakt.
Er zal in 2019 een gefaseerde toekenning van een budget van €12milj gebeuren aan
drie groepen

Meest urgente vragen
Langst wachtenden (d.i. volgens een voorzichtige inschatting jaar 2002-
2003.)
Wachtenden PAB die verblijven in MFC

In een eerste golf zullen langswachtenden en verblijvers in MFC budget krijgen
(april 2019)
Elke wachtende zal van ACT een brief ontvangen met daarin informatie over de
wijziging in criteria PAB en uitleg over zijn specifieke situatie. Mensen zullen
duidelijk weten of ze tot de groep langstwachtenden of MFC-verbijvers horen.
Indien dit niet het geval is zullen ze geïnformeerd worden over de mogelijkheid een
PAB-priorchecklist in te dienen voor urgente vragen. De brief van ACT zal rond 7
januari verstuurd worden. Er zal in de brief ook aangegeven worden welke stappen
er moeten gezet worden:

Voor urgente vragen: naar CP-A gaan voor priorchecklist
Langwachtenden: verklaring opmaken tav toegangspoort indien nog steed
een vraag naar PAB
MFC-verblijvers: verklaring opmaken tav toegangspoort indien nog steed een
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MFC verblijvers: verklaring opmaken tav toegangspoort indien nog steed een
vraag naar PAB

Ook aan CP-A zal de gebruikelijke communicatie blijven gebeuren naast deze brief
aan de cliënten.
Van CP-A wordt verwacht dat zij:

Priorchecklist indienen voor 4 maart
Mensen adviseren die vragen hebben bij het omzetten van verblijf naar
budget

Van MDT wordt verwacht dat zij:
Nieuwe aanvragen voor PAB indienen voor 4 februari. Indien de
indieningsdatum later is zal de vraag pas in 2020 aan bod kunnen komen.

 
Zorgtoeslag 
 
Voor de uitgebreide informatie over het regelgevend kader verwijzen we naar de
powerpoint (die hopelijk spoedig ter beschikking zal zijn). De essentie van de infosessie
voor voor de MDT’s:

7 december werd het BVR goedgekeurd rond de zorgtoeslag, daarin wordt ook
MDT-artsen een opdracht toegekend vanaf 1 januari 2019 (voor meer info zie onze
vorige nieuwsbrief)
Er komen 2 circuits voor het bekomen van zorgtoeslag:

Één volgt het oude systeem via de evaluerend artsen zoals onder federaal
systeem
Één nieuw circuit wordt gecreëerd voor minderjarigen (in eerste instantie
zonder verhoogde kinderbijslag) die een vraag naar NRTJ hebben
waarvoor een A-doc wordt opgemaakt. Idee is dat de MDT-arts die al
betrokken is bij opmaak A-doc ook de beoordeling op zich neemt die leidt tot
een eventuele zorgtoeslag. 

Omdat Kind en Gezin in de praktijk nog niet klaar is voor deze overstap worden
volgende afspraken gemaakt:

Er is een overgangsperiode tot 31/12/2019, waarin eerste aanvragen via K&G
zullen gebeuren en herzieningen nog via FOD sociale zekerheid zullen worden
opgenomen. Vanaf 1/1/2020 zullen ook herzieningen via K&G gebeuren.
Vanaf 1 januari wordt  MDT’s gevraagd om de reflex te maken mensen te
informeren en sensibiliseren over de zorgtoeslag en hen toe te leiden tot hun
uitbetaler zodat een aanvraagprocedure kan gestart worden (via circuit van
evaluerende artsen - nog niet door mdt-artsen)
Tot er voor de MDT’s en hun artsen een opleiding georganiseerd is (wschl
eerste kwartaal 2019) en de nodige afspraken gemaakt zijn over opdracht,
vergoeding, haalbaarheid,… wordt dus aangeraden om cliënten door te
verwijzen naar het ‘oude circuit’ via de evaluerende artsen.
Op termijn is het de bedoeling dat deze opdracht tot het vast pakket van
opdrachten voor MDT’s hoort. In het overgangsjaar 2019 wil men zeker nog
niet onmiddellijk verwachtingen opleggen. Verdere afspraken met de sector
moeten gemaakt worden.

Maandelijks zullen MDT’s vergoed worden voor uitgevoerde evaluaties, onafhankelijk
of dit leidt tot een zorgtoeslag of niet. Het bedrag hiervoor is nog niet bepaald geeft
K&G



K&G aan.
Begin 2019 zal K&G inzetten op de non-take up (personen erkend door het VAPH
die geen zorgtoeslag hebben) Daartoe zal als eerste stap op 1 februari een overzicht
van de ingediende A-docs in januari 2019 genomen worden. Op welke wijze
men deze dossiers verder zal aanpakken zou nog moeten bekeken worden. Men zou
daartoe overleggen met de sector.
K&G wil nu vooral ook inzetten op opleidingstrajecten voor MDT’s en hun artsen:
noden verkennen, trajecten uitwerken in overleg met de sector.

Tijdens de infosessies hebben teams heel wat frustratie geuit over de zeer late
communicatie en het gebrek aan overleg met de sector. Naar praktische haalbaarheid zijn
er heel wat bezwaren en problemen bij MDT’s. K&G en JW hebben zich nadrukkelijk
geëngageerd om hierover begin 2019 in gesprek te gaan met de sector van de MDT’s. 
We houden jullie zeker op de hoogte van verdere informatie.  
 
Expost-controles 
 
In 2019 zullen er geen ex-postcontroles georganiseerd worden. Er wordt wel ingezet op
kwaliteit van A-doc door ondersteuning op maat. Het MDT kan dit altijd zelf aanvragen bij
de toegangspoort. De medewerkers van de toegangspoort zullen dit ook zelf kunnen
aanbieden. Er zal ook nog een vormingsaanbod worden uitgewerkt, waarover later nog
meer info zal gegeven worden door JW. 
 
Vereenvoudigd A-doc 
 
In 2019 worden heel wat werken achter de schermen uitgevoerd. Het vereenvoudigd A-
doc wordt verwacht tegen 1 januari 2020. 
 
Opstart Agentschap Opgroeien en nieuwe algemeen directeur 
In 2019 wordt een start gemaakt met het agentschap Opgroeien en zal Bruno
Vanobbergen de nieuwe algemeen directeur worden van dit agentschap vanaf 1 maart.

Start nieuwe ZZI uitgesteld
Omdat er nu niet langer druk is om het nieuwe ZZI in gebruik te nemen in het kader van
correctiefase 2 wenst het VAPH meer tijd te nemen om het nieuwe ZZI op punt te stellen.
Dit betekent dat de opstart uitgesteld wordt met een aantal maanden. Ten laatste zal het
nieuwe ZZI ingang vinden op 1/1/2020. Vanuit het Verwijzersplatform ijveren we er alvast
voor dat de startdatum niet langer uitgesteld wordt dan strikt noodzakelijk.

Opleidingen ZZI voor MDT's meerderjarigen
Het VAPH besliste om de opleidingen voor ervaren inschalers rond het nieuwe ZZI te
annuleren. Later in 2019 zal deze hernomen worden als het nieuwe ZZI op punt staat.
Intussen worden alle certificaten van inschalers verlengd en zijn geen nieuwe intervisies
nodig. 
De basisopleidingen  ZZI voor nieuwe medewerkers blijven wel behouden maar zullen
uiteraard gaan over het huidige ZZI en niet het nieuwe. (zie infonota 1815)

B fi i i MDT' d j i i 2019
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Betere financiering MDT's meerderjarigen in 2019
Ondanks het afblazen van de opdracht van de MDT's ikv correctiefase 2 blijft wel het
traject lopen om voor de MDT's een betere financiering te realiseren in 2019. Indien deze
beslissing goedgekeurd wordt ikv de begroting 2019 start de betere financiering ten
laatste op 1/4/2019. Voor module B gaat het om een verhoging tot €422 en voor module C
een verhoging tot €150. 

Uitstel beslissing infonota 1804 van VAPH
 Het VAPH verstuurde  infonota 1815 om MDT's te informeren dat de beslissing uit
infonota 1804 om niet langer bijkomende informatie op te vragen over dossiers uitgesteld
zal worden. In 2019 zal er nog een intensief opleidingstraject zijn voor MDT's rond module
A, C en D en zullen MDT's en VAPH wat extra tijd krijgen om zich hier op voor te bereiden.
Ook het KOC zal nog opleidingen rond de hulpmiddelenfiches voorzien.

Overmacht 
In 2019 zal er door het VAPH - in samenwerking met de MDT's en de permanente
werkgroep toeleiding- gewerkt worden aan een structurele oplossing die het werken met
soepele omgang met overmacht overbodig moet maken. Tot die oplossing er is zal het
VAPH soepel blijven omgaan met overmacht voor aanvragen conform de afspraken in
infonota 1807. (zie infonota 1815)

Nieuwe Infonota's VAPH

Infonota 1815 gericht aan MDT's (INF1815):
Opleiding MDT’s, ZZI en toepassing overmacht
De infonota betreft een vervolg op infonota's 1804 en 1807, met name het
opvragen van informatie en de uitbetaling van de schuldvordering bij
verslagen van onvoldoende kwaliteit en overmacht MDT's

Infonota 1814 gericht aan MFC's (INF1814)
Zorgcontinuïteit 2019
Met deze infonota willen we professionelen informeren over het verdere
verloop van zorgcontinuïteit MFC in 2019 en waar men terecht kan met
vragen over de procedure of individuele dossiers.

Infonota 1813 aan MDT's (INF1813)
Aanpassing regelgeving en refertelijst IMB vanaf 1/1/2019

Infonota 1812 gericht aan MDT's (INF 1812)
Huursysteem hulpmiddelen bij snel degeneratieve aandoeningen
Mensen met een snel degeneratieve aandoening zoals ALS hebben snel een
hulpmiddel nodig en moeten ook snel van hulpmiddel kunnen veranderen
naarmate de ziekte evolueert. Zo hebben zij bijvoorbeeld eerst een
gemakkelijk meeneembaar, handbediend communicatietoestel nodig, daarna
een toestel bediend via de rolstoelbesturing en later een oogbediend systeem.
Een nieuw huursysteem voor hulpmiddelen voor personen met een snel
degeneratieve aandoening maakt dat mogelijk

Infonota 1811 aan MDT's (INF1811)
Overdracht bevoegdheid mobiliteitshulpmiddelen VAPH - VSB
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Tot slot
Het zijn de laatste maanden niet de rustigste tijden geweest voor MDT's. Daarom houden
we eraan de hoop uitdrukken dat 2019 een voorspoedig, positief, stressvrij en inspirerend

jaar mag worden. 
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