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MDT's en opdracht ikv zorgtoeslag 
 
Met het BVR rond de nadere regels  voor het verkrijgen van een zorgtoeslag is voorzien
dat MDT-artsen een opdracht zullen krijgen i.k.v. de verhoogde zorgtoeslag. In de
nieuwsbrief van december 2018 kon u lezen dat er na de infosessie over de zorgtoeslag
nood was aan overleg tussen MDT's en de administratie van Kind en Gezin hierover.
Daartoe is sinds januari een aanzet gemaakt.  
Zo werd een overleg gestart om te bekijken of en hoe een opleidingstraject voor MDT's en
hun artsen rond de opdracht ikv verhoogde zorgtoeslag kan ontplooid worden. Daarnaast
is het, voor het Verwijzersplatform, duidelijk dat er in functie van de eigenheid en de
verscheidenheid van de MDT’s aanpassingen nodig zijn aan het systeem zoals het
momenteel voorzien is. Het Verwijzersplatform heeft er in een reactie naar het kabinet dan
ook voor gepleit om ruimte te laten voor het experimenteren/zoeken naar een werkwijze
op maat van MDT’s. Ook het realiseren van een kostendekkende vergoeding voor de
opdracht zal een must zijn om deze opdracht haalbaar te maken voor MDT’s.  
Een bezorgdheid onder de MDT’s is eveneens het naast elkaar bestaan van verschillende
instrumenten die nu gebruikt worden of in ontwikkeling zijn om de zorgzwaarte van
kinderen in kaart te brengen.  Het is de mening van het Verwijzersplatform dat er nog
meer dan nu ingezet moet worden op uitwerken van een afgestemd instrumentarium over
en vooral ook binnen beleidsdomeinen 
 

PAB-ronde 2019 
Enkele dagen geleden was de deadline voor het indienen van priorchecklists voor PAB-
ronde 2019. Voor de MDT's is dit elk jaar een zware, tijdrovende opdracht waarover ze erg
laat geïnformeerd worden en die ze  tegen een zeer strakke deadline uitvoeren. Bovendien
wordt deze opdracht ook niet vergoed. Omdat MDT's dit al jaren aanklagen zonder
resultaat werd door het Verwijzersplatform een duidelijk signaal aan administratie en
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kabinet gegeven dat het op deze manier zo niet verder kan. U kan de brief hier nalezen.  
In reactie op de brief is er 5 maart overleg geweest. Voor de PAB-ronde 2019 kunnen we
helaas niets meer rechttrekken maar voor verdere opdrachten in de toekomst willen we
ons engageren om voor de MDT's de nodige verbetering te realiseren. 
 

Oproep aan INSCHALERS betrouwbaarheidsonderzoek verbeterd ZZI 
 
Het VAPH heeft het Verwijzersplatform gevraagd een oproep naar de MDT's en hun
inschalers te verspreiden om mee te werken aan het betrouwbaarheidsonderzoek van het
verbeterde ZZI dat later dit voorjaar van start gaat. Het betrouwbaarheidsonderzoek is een
voorwaarde om het verbeterde ZZI (hopelijk vanaf het najaar 2019) in gebruik te kunnen
nemen.  
U kan de oproep hier nalezen. 
In een recente mailing aan de MDT's werd vanuit het Verwijzersplatform alvast wat meer
duiding gegeven bij dit onderzoek. U kan dit hier nalezen. 

Opleidingen voor MDT's georganiseerd door VAPH 
 
Dit voorjaar organiseert het VAPH een aantal opleidingen voor MDT's. Hieronder vindt u
een oplijsting van alle opleidingen, de data en inschrijvingsmogelijkheden. 
 
Basisopleiding ZZI 
Alle teams die dossiers opmaken voor meerderjarigen binnen PVF kunnen hun
medewerkers laten opleiden in het werken met het Zorgzwaarwaarte-instrument in het
kader van de opdracht tot het objectiveren van de zorgnood. Een opleiding duurt twee
halve dagen en wordt gespreid over enkele weken. Er vinden dit voorjaar 4 reeksen
basisopleiding ZZI plaats. Er zijn nog vrije plaatsen op volgende dagen:

Basisopleiding ZZI op 23 april -7 mei 2019
BIJKOMENDE DATA: Basisopleiding ZZI op 23 mei-4 juni 2019

 
Opleiding module A 
Deze opleiding is gericht op zowel ervaren als beginnende MDT-leden die zich bezig
houden met de opmaak van een module A. Tijdens deze opleiding zal stilgestaan worden
bij de opmaak van een module A. De richtlijnen van de website worden verder uitgeklaard
aan de hand van voorbeelden en oefeningen. Bovendien is er ruimte voor vragen van
MDT-leden na de opleiding. Deze opleiding wordt vanuit het VAPH sterk aanbevolen aan
elk MDT-lid. 
De eerste data voor de opleiding rond module A waren vrij snel volzet. Het VAPH heeft
daarom een aantal extra data voorzien. MDT-medewerkers die de opleiding module A nog
willen  volgen kunnen op deze data nog inschrijven.

Brugge: 23 april 2019 om 9u30
Gent: 4 april om 9u30
Antwerpen: 28 maart om 9u30
Leuven: 24 april om 9u30
Hasselt: 28 maart of 24 april om 9u30
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Opleiding module C 
Deze opleiding is gericht op zowel ervaren als beginnende MDT-leden die zich bezig
houden met de opmaak van een module C. Tijdens deze opleiding zal stilgestaan worden
bij de opmaak van een module C en wat de gevolgen zijn bij ontbrekende/tegenstrijdige
informatie. De richtlijnen van de website worden verder uitgeklaard aan de hand van
voorbeelden en oefeningen. Bovendien is er ruimte voor vragen van MDT-leden na de
opleiding. Deze opleiding wordt vanuit het VAPH sterk aanbevolen aan elk MDT-lid 
Voor module C zijn er voorlopig in elke provincie nog voldoende vrije plaatsen. U kan alle
data en de mogelijkheid tot inschrijven hier terug vinden. 
 
Opleiding MDT- artsen 
Deze opleiding is specifiek gericht op alle MDT-artsen die betrokken zijn bij de opmaak van
module A. Tijdens deze opleiding zal stilgestaan worden bij het belang van de rol van de
arts en een aantal specifieke richtlijnen bij de opmaak van module A. Er is ook ruimte voor
vragen van na de opleiding. Deze opleiding wordt vanuit het VAPH sterk aanbevolen aan
elke MDT-arts. 
Naast de eerder voorziene opleiding op 4 april wordt er een tweede opleiding
georganiseerd die rekening houdt met de vraag vanuit artsen om de opleiding ook 's
avonds te organiseren. 
De nieuwe datum: 25 april om 19u (locatie: Antwerpen-Berchem)

Vorming 
 
GDPR 
Op 4 februari vond de vormingssessie 'GDPR en MDT's' plaats. De presentatie van deze
studiedag kan u hier nalezen. Er wordt momenteel nog gewerkt aan een handige FAQ-lijst.
Van zodra deze ter beschikking is zal deze op de website geplaatst worden. 
 
Vormingssuggesties 
Momenteel werken we binnen het Verwijzersplatform een opleidingsaanbod uit voor MDT's
voor de komende periode. Omdat we het belangrijk vinden een aanbod te hebben
afgestemd op de noden van de MDT's, zowel teams voor meerderjarigen als voor
minderjarigen, willen we jullie zeker vragen om suggesties te bezorgen op basis van jullie
noden/ideeën. Deze zijn welkom via deze link.  Alvast bedankt voor alle input! 
 

VAPH: infonota's en vernieuwde website 
 
Onlangs werd het luik voor MDT's op de website van het VAPH vernieuwd. Ervaringen,
positief of negatief, problemen of suggesties mag u ons steeds melden. We volgen dit
vanuit het Verwijzersplatform graag mee op. 
 
Infonota's VAPH

INF/HOR/1901: VAPH.be is vernieuwd- Het afgelopen jaar heeft het VAPH zijn
websites doorgelicht én herwerkt. Als organisatie die door het VAPH erkend,
vergund, gemachtigd, gesubsidieerd of geregistreerd is, vindt u voortaan informatie,
i htlij h dl idi i d b i k P f i l h b U k t d
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richtlijnen en handleidingen in de rubriek Professionelen op vaph.be. U kunt de
informatie ook rechtstreeks bereiken via de URL www.vaph.be/professionelen
INF/ATH/1901: zorg en ondersteuning voor geïnterneerde pmh - De specifieke
aanvraagprocedure voor geïnterneerde personen met een handicap vanuit de
forensische settings (gevangenis, FPC, erkende medium security-afdelingen en
forensische units voor geïnterneerden) leidt tot een ondersteuningsmodule die via
directe financiering ingezet kan worden bij geregistreerde vergunde zorgaanbieders
INF/ATH/ 1902: indexering 2019 - Deze infonota behandelt de indexering van de
vergoedingen voor de verslagen van MDT's en experten, de IMB-
tegemoetkomingen, de vergoedingen voor verblijfs- en verplaatsingskosten en de
vergoedingen voor tolkuren
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Wilt u aanpassen hoe u deze e-mails ontvangt? 
U kan uw profiel aanpassen of uitschrijven uit deze lijst. 
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