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MDT's minderjarigen
Zorgtoeslag en opdracht voor MDT's 
De kinderbijslag wordt nu een Vlaamse materie en zal Groeipakket gedoopt worden. Allicht
vertellen we hiermee niets nieuws. Eind oktober keurde de Vlaamse Regering in verband
hiermee een ontwerpbesluit goed dat de regeling uiteenzet om een zorgtoeslag toe te
kennen aan kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften. In het kader van deze
zorgtoeslag zal aan de artsen van MDT's, aldus het ontwerpbesluit, een opdracht
toegekend worden.  En dit vanaf 1 januari 2019. 
In het ontwerpbesluit lezen we daarover het volgende:

Art. 10. De gevolgen van de aandoening waaruit een specifieke
ondersteuningsbehoefte voortvloeit, worden vastgesteld ofwel door een evaluerende
arts[...]ofwel door een MDT-arts [...] 3. Kind en Gezin is belast met het toezicht op
de evaluerende arts en de MDT-arts.
Art. 17. Als een multidisciplinair team een aanvraagdocument opstelt met het oog
op een aanvraag van niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening, in het
kader van de toepassing van het besluit van 21 februari 2014, stelt de MDT-arts
binnen het multidisciplinair team betrokken was bij de opmaakt van dat document,
ook de gevolgen vast van de aandoening waaruit de specifieke
ondersteuningsbehoefte voortvloeit [...] De MDT-arts bezorgt de vaststelling,
vermeld in het eerste lid, aan Kind en Gezin. Kind en Gezin bezorgt die vaststelling
aan de uitbetalingsactoren. De MDT-arts bezorgt ook alle relevante informatie over
de specifieke ondersteuningsbehoefte van het kind aan Kind en Gezin. Op basis van
de vaststelling door een MDT-arts beslist de uitbetalingsactor of er recht is op een
zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte [...]De
minister stelt de vergoeding vast voor de vaststellingen die de MDT-arts heeft
uitgevoerd
Art. 18. [...] Als een vaststelling wordt gedaan door een MDT-arts, terwijl er bij een
evaluerende arts ook een procedure loopt tot vaststelling van de gevolgen van de
aandoening waaruit een specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit, wordt die
laatste procedure stopgezet
Art. 19. §1. De vaststelling van de gevolgen van de aandoening waaruit de
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specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit, door een evaluerende arts of een
MDT-arts geldt tot de leeftijd van zes jaar, twaalf jaar of achttien jaar. Op dat
moment worden de gevolgen ambtshalve herzien. Als er in het jaar voor het kind
zes, twaalf of achttien jaar wordt, een vaststelling wordt gedaan, geldt die tot de
leeftijdsgrens wordt bereikt die op die leeftijd volgt. Van de tijdstippen, vermeld in
het eerste lid, kan op gemotiveerde wijze worden afgeweken door de evaluerende
arts of de MDT-arts. Die geeft dan het tijdstip op van de ambtshalve herziening

Momenteel zijn de MDT's hierover nog op geen enkele manier geïnformeerd. Er zijn dan
ook nog bijzonder veel vragen over deze opdracht. Vanuit het Verwijzersplatform hebben
we dan ook mee aangedrongen op spoedige informatie en communicatie hierrond vanuit
de betrokken administraties (Kind en Gezin, Jongerenwelzijn) 
Op 26 november zijn een aantal vertegenwoordigers van de MDT's alvast uitgenodigd voor
een overleg waar hopelijk wat meer toelichting zal volgen. We houden u hiervan uiteraard
op de hoogte. En  net voor het verzenden van deze nieuwsbrief vernemen we dat op
vrijdag 21 december om 13u30 een infosessie georganiseerd zal worden voor de MDT's
waar dit thema aan bod zal komen. 
 
PAB-ronde 
We informeerden MDT's al dat er net als de voorbije jaren ook nu weer een PAB-ronde zal
zijn. De precieze modaliteiten, gaven we aan, zullen pas laattijdig officieel gekend zijn. We
vernamen intussen dat de PAB-ronde voor de budgetten van 2019 dit keer later
dan anders zal starten. En dit omwille van aanpassingen die momenteel nog lopende
zijn rond de prioriteringscriteria, met name het toevoegen van extra criteria
rond chronologie en verbijf in een MFC. De verwachting die men vanuit Jongerenwelzijn
aangaf is dat de oproep voor de PAB-ronde pas begin 2019 zal gebeuren. Ook de
einddatum zal dan een stukje opschuiven. Ook dit item zal op de infosessie die van 21
december aan bod komen. 
 
Intussen willen we een warme oproep lanceren aan alle MDT's om vanuit solidariteit naar
andere MDT's toe, het contactpersoon-aanmelderschap te blijven opnemen voor 'eigen
dossiers'. Onder het motto het gedeelde last is halve last. 
Vanuit het Verwijzersplatform zal naar het kabinet toe intussen een sterk signaal gegeven
worden dat er een oplossing moet komen rond het contactpersoon-aanmelderschap en het
gebrek aan vergoeding hiervoor. 
 
Stand van zaken PVF minderjarigen 
Sinds september 2018 is er nieuwe beweging rond het verhaal van de persoonsvolgende
financiering voor minderjarigen. Er werd een projectgroep gestart onder leiding van Jean-
Pierre Van Baelen (die ook de uitrol van PVF meerderjarigen mee vorm gaf). De taskforce
PVF minderjarigen is begin november een laatste keer samen gekomen en opgeheven. De
projectgroep, die uit minder leden bestaat, gaat nu aan een zeer strak tempo verder met
de uitrol van PVF voor minderjarigen. De ambitie blijft immers om deze legislatuur al
belangrijke stappen te zetten in een geleidelijke uitrol van PVF. Meer concrete informatie
hierover zullen we brengen in onze volgende nieuwsbrief. 
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Zorg en ondersteuning voor geïnterneerde personen met een handicap 
Op 9 november keurde de Vlaamse Regering principieel haar besluit goed over de zorg en
ondersteuning voor geïnterneerde personen met een handicap door vergunde
zorgaanbieders. Zo worden versneld maatregelen genomen om een optimale doorstroom
te kunnen realiseren van geïnterneerde personen met een handicap uit de gevangenis,
een forensisch psychiatrisch centrum en erkende medium security-afdeling naar de VAPH-
sector. 
 
Korte toelichting 
Er zal binnen de nieuwe procedure deels gewerkt worden via directe financiering waarbij
een vereenvoudigde procedure gehanteerd zal worden (d.i. zonder ZZI en zonder OP PVB)
voor cliënten die uitstromen uit gevangenis, FPC en erkende medium-securityafdelingen.
Een MDT zal dan enkel betrokken zijn indien er voor de betrokken persoon nog een
erkenning handicap nodig is. Van zodra er verdere doorstroom is van de betrokken
persoon van dit systeem naar een gewoon PVB zal een MDT op de gebruikelijke manier
betrokken worden voor de dossieropmaak. 
Voor wie niet in gevangenis, FPC of medium-security zit zal een aanvraag PVB gewoon
verlopen zoals voor andere aanvragen. 
Er zijn de voorbije periode dossiers on hold gezet. Deze zouden vanaf de inwerkingtreding
van de procedure terug de draad kunnen oppikken. Voor deze dossiers dient dan wel een
OP PVB en ZZI opgemaakt te worden en dit zal kunnen met behoud van datum. 
De nieuwe aanpak zou in werking treden vanaf 1 december 2018. We wachten momenteel
echter nog op meer toelichting voor de MDT's hieromtrent. 
 
Het volledige ontwerpbesluit en nota met toelichting kan u hier nalezen. 
 
Opleiding ZZI- data 2019 
De eerste opleidingsdagen voor 2019 zijn bekend  voor ervaren inschalers rond het nieuw
ZZI. Enkel inschalers met een geldig certificaat kunnen zich hiervoor inschrijven. Er
wordt verwacht dat de inschalers wiens certificaat pas in het najaar vervalt zich ook
inschrijven voor deze intervisiereeks.

4 maart 2019: opleiding in Gent
5 maart 2019: opleiding in Gent
7 maart 2019: opleiding in Hasselt
12 maart 2019: opleiding in Antwerpen
14 maart 2019: opleiding in Leuven
19 maart 2019: opleiding in Brussel
21 maart 2019: opleiding in Brugge
26 maart 2019: opleiding in Gent
28 maart 2019: opleiding in Hasselt
2 april 2019: opleiding in Brussel
4 april 2019: opleiding in Antwerpen

Eerdaags zal de inschrijvingsmogelijkheid via de website van het Verwijzersplatform
opengesteld worden. 
 
Nieuwe inschalers moeten nog steeds de basisopleiding volgen. De basisopleiding
blijft volgens het principe opleidingsdag - opdracht - terugkomdag. Dit zijn de eerste
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opleidingsdata voor 2019:

Basisopleiding op 14 maart (opleiding) en 28 maart 2019 (terugkomdag) telkens van
9u tot 13u in Brussel (max. 10 personen)
Basisopleiding op 23 april (opleiding) en 7 mei 2019 (terugkomdag) telkens van 9u
tot 13u in Brussel (max. 10 personen)
Basisopleiding op 30 april (opleiding) en 14 mei 2019 (terugkomdag) telkens van 9u
tot 13u in Brussel (max. 10 personen)

Eerdaags zal de inschrijvingsmogelijkheid via de website van het Verwijzersplatform
opengesteld worden.

 
Zorgcontinuïteit in 2019 
Hoe zal de zorgcontinuïteit in 2019 georganiseerd worden? We vroegen dit na bij het VAPH
en bezorgen u graag de informatie die we hierover ontvingen: 

De personen van geboortejaar '97 en '98 die reeds een vraag op de CRZ hadden,
werden in augustus '18 aangeschreven met de vraag om de procedure te doorlopen.
Er wordt niet meer gewerkt met een vast moment van terbeschikkingstelling zoals
dit jaar in juli het geval was. Vanaf het moment dat iemand de procedure volledig
doorlopen heeft, zal het automatisch toe te kennen budget van de cliënt
terbeschikking gesteld worden, een eventuele meervraag komt in een van de
prioriteitengroepen.
Het budget start op moment van doorlopen procedure, er zullen geen budgetten
meer retroactief ter beschikking gesteld worden.
Gegeven de huidige doorlooptijd van de procedure, is het dus normaal dat
voorzieningen hun cliënten adviseren om reeds te beginnen met de procedure om
een budget te kunnen krijgen in 2019. De huidige regelgeving schrijft voor dat men
minimaal in het jaar van terbeschikkingstelling ondersteuning van een MFC genoten
moet hebben. Indien men slechts in de loop van 2019 start, bestaat het gevaar erin
dat men pas in 2020 de procedure doorlopen heeft, dat impliceert dat men minimaal
ook in 2020 nog ondersteuning moet krijgen in het MFC.

Ook in infonota 1808 van het VAPH is meer informatie te lezen. 
Wie hierover nog vragen heeft, mag steeds contact opnemen met ons via mail of telefoon
(03/830.73.43).

Correctiefase 2  
In de nieuwsflash van eind oktober kon u uitgebreide info lezen over de correctiefase.  
We wachten momenteel op de oplevering van de eerste versie van het vernieuwde ZZI om
een duurtest te kunnen uitvoeren van het instrument. Dit zal belangrijke informatie
opleveren i.f.v. de medewerking van de MDT's aan de correctiefase. Verwacht wordt dat
dit ten laatste 28 november zal opgeleverd worden. Inschalers die zich engageerden voor
een duurtest van het vernieuwde instrument kunnen dan tussen 1 december en 9 januari
1 inschaling uitvoeren  i.k.v. de duurtest. 
De voorbije weken liep ook een bevraging bij de MDT's met ZZI-inschalers om na te gaan
welke engagementen zij haalbaar zien voor hun team i.k.v. de correctiefase. Deze
gegevens worden momenteel verwerkt. Uiteraard zullen we alle betrokken teams op de
hoogte houden over de resultaten hiervan. 
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We verwachten dat in januari 2019 het VAPH MDT's dan zal beginnen informeren over het
vernieuwde ZZI. Van zodra hier meer over geweten is zullen we dit uiteraard
communiceren. 
  
Infonota's VAPH 
De voorbije maanden zijn er veel infonota's verschenen van het VAPH. We lijsten ze kort
even op:

Infonota 1806: Daisyspelers met CD - aanvraag upgrades software
Infonota 1807: Overmacht multidisciplinaire teams in kader van de aanvraag van
een PVB

verlenging van soepel hanteren overmacht door VAPH tot 31 december 2018
Infonota 1808: Zorgcontinuïteit 2018-2019

In de maanden juli en augustus werden de jongvolwassenen die in 2018 in
aanmerking komen voor een budget via de procedure zorgcontinuïteit
geïnformeerd. Afhankelijk van het gevolgde traject van toeleiding ontvingen
zij een andere briefwisseling. De verschillende situaties en mogelijkheden van
deze jongvolwassenen en de mogelijkheden en administratieve gevolgen voor
de MFC's worden in deze nota beschreven. Verder bevat deze nota een
toelichting over zorgcontinuïteit in 2019 en een aantal belangrijke globale
opmerkingen over zorgcontinuïteit.

Infonota 1809: Zorg en ondersteuning voor personen met een niet-aangeboren
hersenletsel of tetraplegie

nota met een korte toelichting over de doelgroep, de aanvraagprocedure en
de direct gefinancierde ondersteuning voor personen met een NAH en
tetraplegie

Infonota 1810: Toegang tot het digitaal loket mijnvaph.be
Multidisciplinaire teams hebben sedert augustus 2018 toegang tot het digitaal
loket mijnvaph.be. De nota biedt een overzicht van de mogelijkheden van het
digitale loket en maakt wegwijs in het gebruik ervan.

Infonota 1811: Overdracht bevoegdheid mobiliteitshulpmiddelen VAPH - VSB
Infonota INF/HOR/18/02 

Vergunde en niet-vergunde zorgaanbieders, bijstandsorganisaties,
multidisciplinaire teams, diensten ondersteuningsplan en
gebruikersverenigingen kunnen vanaf nu aangerekende kosten voor zorg en
ondersteuning en woon- en leefkosten waarvan zij menen dat die te hoog
zijn, melden aan het VAPH via meldpuntwl@vaph.be

Infonota INF/AFZ/18/27
Brieven aan gebruikers die na de transitie geen persoonsvolgend budget ter
beschikking kregen
Voor een aantal FAM-gebruikers waren er op 1 januari 2017 geen middelen
om hen een persoonsvolgend budget ter beschikking te stellen. De vergunde
zorgaanbieders hebben zich geëngageerd om hen zorggarantie te bieden. De
afgelopen maanden werd er echter gezocht naar een manier om de
betrokken gebruikers alsnog binnen een redelijke termijn een
persoonsvolgend budget ter beschikking te stellen. Op 8 juni 2018 keurde de
Vlaamse Regering een besluit goed waardoor de ondersteuning die de
betrokken gebruikers kregen op 31 december 2016 wordt omgezet naar een
toekenning van een persoonsvolgend budget. Deze toekenning werd in
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prioriteitengroep 1 toegevoegd. De betrokken gebruikers kregen daar een
brief over.

Varia
Vacature Verwijzersplatform 
Graag informeren we u over een tijdelijke vacature binnen het Verwijzersplatform. Door de
langdurige ziekte van Lotte Barnard zijn we op zoek naar een tijdelijke extra ondersteuning
voor de werking van het Verwijzersplatform.  
U kan de vacature hier nalezen. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot 6
december melden met een bericht t.a.v. Katja Van Eester via info@verwijzersplatform.be.
Voor vragen hierover mag u altijd telefonisch contact opnemen.  
 
Onderzoek VFG en Odisee over PVF: oproep 
VFG voert samen met Odisee Hogeschool en HoGent een onderzoek waarbij
ze ervaringen van volwassen personen met een handicap rond de Persoonsvolgende
Financiering (PVF)opvolgen. Er namen al heel wat mensen deel aan het onderzoek (meer
dan 100). Om representatief te zijn, zoeken ze zoveel mogelijk en diverse deelnemers
(verschillende beperkingen, met en zonder een budget,…).  
De resultaten van de eerste ronde van het onderzoek kan je nalezen op Sociaal.net. Dit
rapport leidde vorig jaar mee tot vragen in het Vlaams Parlement.  Wie online wil
deelnemen kan dit rechtstreeks via: http://pvf.us.to. Je kan ook helpen om mensen te
registreren als kandidaat via http://pvfmonitor.us.to, vervolgens nemen de
onderzoekers contact met hen op.   
Bij vragen, aarzel niet om met hen contact op te nemen. 
  
Gezocht: deelnemers onderzoek PVF 
"Ben (of vertegenwoordig) jij een volwassen (18+) persoon met een handicap? Heb jij 45

minuten tijd om, al dan niet met onze begeleiding, een vragenlijst in te vullen? Meld je dan

zeker aan als kandidaat. Ook jouw stem is van belang! Zo kunnen we jouw belangen

blijven verdedigen en wegen op het beleid. Deelnemen kan online, op papier, telefonisch

of via een huisbezoek. http://pvfmonitor.us.to of bel ons: 02 515 02 61. 

Alvast heel erg bedankt voor je deelname!" 
 
Oproep kandidaten BBC en HOC 
Het VAPH verspreidt een oproep voor voordracht artsen Heroverwegingscommissie (HOC)
en Bijzondere Bijstandscommissie (BBC). Alle informatie hierover vindt u in hier.

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

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. 
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