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Opleidingsdagen georganiseerd door VAPH rond module A en C voor
MDT's
In infonota 1815 kondigde het VAPH eind december aan dat er in 2019 opleidingen zouden
georganiseerd worden voor MDT's rond module A en C. Deze data zijn nu bekend en het
VAPH vraagt het Verwijzersplatform de verdere kennisgeving en inschrijvingen op zich te
nemen. 

De opleidingen worden provinciaal georganiseerd en zijn zodanig opgebouwd dat er in de
voormiddag een luik rond module A gegeven wordt (van 9u30 tot 12u30) en in de
namiddag een luik rond module C (van 13u30 tot 16u30) Het is de bedoeling dat
deelnemers zich voor elk luik apart kunnen/moeten inschrijven.  
Naast deze opleidingen bieden de artsen van het VAPH ook een opleiding aan specifiek
gericht op de MDT-artsen.  
Het VAPH staat erop dat elk MDT-lid de opleidingen volgt. Bijgevolg wordt een maximale
aanwezigheid verwacht van alle MDT’s. 
Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven vindt u terug op onze website door
te klikken op de linken: 

opleiding module A
opleiding module C
opleiding MDT-arts

Het VAPH voorziet een 15 à 20 deelnemers per sessie. Er zullen geleidelijkaan bijkomende
opleidingen georganiseerd worden als de eerste geplande reeks volzet raakt. Om zoveel
mogelijk teams al eens te laten kennismaken met de opleiding, willen vanuit het
Verwijzersplatform vrijblijvend suggereren om per team slechts één of enkele mensen te
laten deelnemen aan de eerste opleidingen en later in te tekenen op de bijkomende
opleidingen.

Vergoeding module B en C
In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen dat er een traject loopt om de financiering van de
MDT's te verbeteren voor de opmaak van een module B en een module C. Intussen zijn
verdere stappen gezet en verwachten we dat binnenkort een besluit van de Vlaamse
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regering zal worden goedgekeurd waarin een vergoeding voorzien wordt voor de opmaak
van een module B van €425 en voor module C van €150. Deze vergoedingen zouden met
terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 januari 2019. Van zodra dit besluit goedgekeurd is
en in de regelgeving toegepast wordt, hoort u hier uiteraard meer van. 
 

ZZI: vernieuwd instrument
In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen dat het traject om het nieuwe (verkorte) ZZI in
gebruik te nemen verder loopt maar met enige vertraging. Er zal in de eerste jaarhelft van
2019 een betrouwbaarheidsonderzoek georganiseerd worden. En als alles naar wens
verloopt zal in het najaar het vernieuwde ZZI door de MDT's in gebruik genomen kunnen
worden. Binnenkort mag u meer nieuws verwachten over dit betrouwbaarheidsonderzoek. 
 

Varia

Start nieuwe medewerker: Lotte Barnard is al enkele maanden afwezig wegens
ziekte. Vanaf 1 februari zal Dagmar Smet zorgen voor enige versterking van het
team. Zij zal een jaar lang halftijds voor het Verwijzersplatform werken. Daarnaast
blijft ze actief binnen het MDT waar ze al 15 jaar voor werkt.
Nieuwe zorgbudgetten handicap (= nieuwe term BOB): Vanaf 01/04/2019 zal
een nieuwe afgebakende groep meerderjarige personen, die wachten op een
persoonsvolgend budget, recht krijgen een op een Zorgbudget handicap.  In totaal
(over alle zorgkassen heen) gaat het om een groep van 724 meerderjarige personen
met een handicap:

Die met een vraag naar een persoonsvolgend budget geregistreerd
staan in prioriteitengroep 1 of in prioriteitengroep 2.
Die een aanvraag voor een PVB hebben gedaan voor 16/10/17.
Die nog geen zorgbudget ontvangen, nog geen gebruik maken van niet
rechtstreeks toegankelijke VAPH-ondersteuning en die in 2019 nog niet in
aanmerking komen voor ter beschikking stelling van het gevraagde
PVB.

Van deze 724 personen, zijn er een ongeveer 200 nog niet aangesloten bij een  zorgkas
(jonger dan 26 jaar). Deze groep gaat dus aangeschreven worden door het Agentschap
om aan te sluiten. Het recht op een zorgbudget handicap wordt geopend vanaf 1 april
2019. De uitbetalingen starten vanaf mei 2019. 
 

Oproep RPC en PEC: het VAPH verspreidde recent een nieuwe oproep voor
kandidaten voor RPC en PEC. Voor RPC worden er kandidaten gezocht voor
Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. U vindt de brief met de nodige
informatie hier. Voor PEC worden er kandidaten gezocht voor Limburg, Oost-
Vlaanderen, Vlaams-Brabant. U vindt de brief met de nodige informatie hier.

 
 

Vlaams platform van verwijzende instanties voor personen met een handicap. 
Doornstraat 331 - 2610 Wilrijk 

https://gallery.mailchimp.com/72892411484460237cf4d507c/files/fcaa5ac3-288b-49ae-b8b7-89eb36eb58f9/Derde_oproep_RPC_leden.docx
https://gallery.mailchimp.com/72892411484460237cf4d507c/files/d58429b5-07d5-493d-a71f-db81ba2d846e/Oproep_PEC_leden.docx
mailto:info@verwijzersplatform.be


03 830 73 43 | info@verwijzersplatform.be

Copyright © 2019 Vlaams platform van verwijzende instanties voor personen met een handicap, Alle
rechten voorbehouden. 

U ontvangt deze mail omdat u zich ingeschreven hebt via onze website. 
 

Wilt u aanpassen hoe u deze e-mails ontvangt? 
U kan uw profiel aanpassen of uitschrijven uit deze lijst. 

 

mailto:info@verwijzersplatform.be
https://verwijzersplatform.us11.list-manage.com/profile?u=72892411484460237cf4d507c&id=80a255c45b&e=[UNIQID]
https://verwijzersplatform.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=72892411484460237cf4d507c&id=80a255c45b&e=[UNIQID]&c=93cb70c85e
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=72892411484460237cf4d507c&afl=1

