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Nieuwsbrief februari 2021

Nieuwe medewerker Verwijzersplatform
Vanaf 1 april 2021 zal Janne Kerremans ons team komen versterken voor 1 jaar. Ze zal
voltijds tewerkgesteld worden. In de nieuwsbrief van april mag ze zichzelf even
voorstellen. 

Mozaïekbesluit 5  - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot
wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de
ondersteuning van personen met een handicap. 
Het betreft hier het ontwerpbesluit. Het wordt pas definitief als het in het Staatblad is
verschenen.  
 
We hebben vanuit het Verwijzersplatform de meest relevante beslissingen mbt de MDT’s
eruit gefilterd. U kunt de volledige nota hier lezen. 

Indienen aanvraagdocumenten bij VAPH (art.13 ea): hier werd de regelgeving
aangepast aan de realiteit, nl. mogelijkheid om meer en meer elektronisch te
kunnen indienen via mijnvaph.be BELANGRIJK : in de zijlijn wordt opgemerkt dat de
toegang tot elektronisch indienen enkel mogelijk is voor pmh of zijn
vertegenwoordiger. Handtekening door burgemeester (art. 2): die mogelijkheid
wordt nu overal (zowel ikv PVB als IMB) geschrapt, want dit is strookt niet meer met
de filosofie van PVF. Redenering: de procedure om een wettelijke vertegenwoordiger
aan te vragen kan op een snelle en eenvoudige manier.
MDT’s gevraagd kunnen worden een SGZ af te nemen ifv VIPA (art. 4). Dit
voor dossiers die meegenomen zijn in de transitie en waarvoor het VAPH niet over
ZZI beschikt. Hiervoor wordt een vergoeding van €50 voorzien per afname.
Aanpassingen IMB-regelgeving:

a. Vereenvoudigde aanvragen (art. 7-9): uitbreiding mogelijkheden voor
pmh om een eenvoudig hulpmiddel aan te vragen zonder advisering van een
MDT. Dit geldt voor tweede of volgende aanvraag indien eerste aanvraag na
1/1/2002 werd gesteld, voor aanvraag waarvoor al een tegemoetkoming werd
goedgekeurd (noodzaak en alternatieven werden in eerdere aanvraag
aangetoond), voor onderhoud en herstelling van hulpmiddel

b. Tegemoetkoming herstelkosten (art. 10-13): aangezien dit via
vereenvoudigde aanvraag kan, hoeft dit niet meer naar BBC. De
beslissingsbevoegdheid ligt bij de administratie.

Aanpassingen tgv nieuwe ZZI (art. 17 ea): de regelgeving werd aangepast aan
de nieuwe werkwijze en definities die gelden bij het nieuwe ZZI,
(diploma)voorwaarden voor inschalers werden aangepast, budgetcategorieën
werden aangepast en beschrijvende objectivering werd afgeschaft.
PVB na jeugdhulp (art. 17 ea):
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a. het budget zal bepaald worden op basis van de ondersteuning binnen het
MFC én de B/P uit ZZI. Zo zal het budget beter afgestemd zijn op de
werkelijke ondersteuningsnood/zorgzwaarte

b. GES+ en zorgcontinuïteit wordt op punt gesteld. Het ontwerpbesluit bepaalt
dat jongeren met een typemodule ‘verblijf in een GES+ voorziening’ en
typemodule ‘contextbegeleiding kortdurend intensief’ aanspraak kunnen
maken op PVB na jeugdhulp

c. Maatregelen nav COVID-19: een voorwaarde om in aanmerking te komen
voor PVF na jeugdhulp, is het jaar voorafgaand aan de terbeschikkingstelling
gebruik maken van een MFC. Door de huidige omstandigheden kan het zijn
dat jongeren pas hun beslissing hebben in 2021 en niet meer gebruik maken
van MFC. Het VAPH zal rekening houden met de doorlooptijden owv
pandemie en de dossiers worden voorgenomen op VTC.

Minimum aantal actieve vragen en terbeschikkingstellingen (TBS) per pmh
worden aangepast (art.26):  per cliënt is maximaal 3 vragen zichtbaar: 1 TBS, 1
toegewezen en 1 lopende vraag. Het hier uitleggen van de knelpunten, maatregelen
(waaronder stopzetting) zou te ver leiden. We verwijzen hier graag zelf even naar de
nota vanaf pagina 12.
Aanpassing regelgeving geïnterneerden (art. 44 tot 49): voor de directe
financiering hoeft geen ZZI afgenomen worden, aangezien dit niet het juiste
moment in de procedure is. Vanaf de 7e maand na instroom in een VZA kan een
PVB aangevraagd worden. Vaak zijn er dan nog toezichtsvoorwaarden. Bij de
zorgzwaarte is toezicht en permanentie een belangrijke factor. De inschatting maken
omtrent de P waarde leidt vaak tot te hoge budgetten. Er wordt vastgelegd dat er
rekening kan gehouden worden met de toezichtsvoorwaarden bij afname ZZI, maar
dat binnen een periode van 3 maanden na terbeschikkingstelling (TBS), er een
herinschaling ZZI moet gebeuren. Als de B/P waarden teveel verschillen van de
eerste ZZI, dan wordt de budgetcategorie herberekend. Als de ZZI niet wordt
heringeschaald kan de TBS stopgezet worden!
Correctiefase 2 daling van het budget wordt beperkt tot max. 15%. (art. 38-40).
Aantal pmh die naar RTH werden omgezet krijgen toch nog een PVB (Art. 53-54).
Een 100-tal pmh waren onvoldoende op de hoogte en namen niet de beslissing om
vrijwillig over te stappen naar trap 1 nl zorgbudget. Dit wordt nu rechtgezet, ze
krijgen alsnog een zorgbudget toegekend via VSB. (art.51)
NAH (art. 42) In kader van de nieuwe methode budgetbepaling wordt de huidige
BC X vervangen door de corresponderende BC 16

ZZI
Vanaf 29 januari 2021 is er een nieuwe versie van de FAQ en de handleiding ZZI
beschikbaar via Helios. Alle vragen van de intervisies ZZI van november en december 2020
werden verwerkt in een vernieuwde versie van de FAQ. Ook de handleiding werd
bijgewerkt met informatie uit de FAQ en items werden waar nodig verfijnd. 
 
De data van de basisopleidingen ZZI staan online op de website van het VAPH. Er werd in
maart een bijkomende opleiding voorzien aangezien door de Corona-maatregelen het
aantal deelnemers beperkt is. 

Infonota’s
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INF 21/11: module C 
Vanaf 11 maart 2021 wordt een vernieuwde module C in gebruik genomen in de nieuwe
applicatie voor multidisciplinaire teams. Via infonota INF/21/11 informeert het VAPH over
de praktische implicaties van de migratie naar de nieuwe applicatie en wordt de opleiding
daarover aangekondigd. 
De opleiding module C staat sinds 1 februari online. Vergeet uw vragen daarover zeker niet
in te sturen. 
 
Bijkomende communicatie vanuit VAPH: De inschrijvingen stromen binnen, maar er
werden nog niet voor elk vragenmoment vragen gesteld. De vragenmomenten zijn echter
bedoeld om jullie vragen te beantwoorden, dus momenten waarvoor het VAPH geen
vragen ontvangt, zullen geannuleerd worden. Uw vragen kunt u indienen na uw
inschrijving.
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