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Zorgtoeslag - opleiding 3-pijlersysteem
In juni vond een eerste opleidingsreeks rond het 3-pijlersysteem, georganiseerd door Kind
en Gezin, plaats voor MDT-medewerkers. In het najaar zullen nog extra opleidingsdagen
georganiseerd worden voor MDT-medewerkers. De nieuwe data zijn onder voorbehoud al
meegedeeld:

1 oktober  (Antwerpen)               
3 oktober  (Antwerpen)               
8 oktober   (Limburg)               
10 oktober   (Brussel)             
15 oktober  (Gent)               
17 oktober (Gent)
22 oktober (Brussel)
24 oktober (Leuven)
5 november (Brugge)
7 november (Brugge)

Alle informatie over de opleidingen vanuit Kind en Gezin en de mogelijkheid om in te
schrijven vindt u eerdaags hier terug.

Intussen wordt er verder gezocht naar oplossingen voor de knelpunten en verzuchtingen
die er zijn rond deze extra opdracht voor de MDT's. De komende periode zal overleg
gepland worden tussen de recent aangeworven coördinerend arts m.b.t. zorgtoeslag bij
Kind en Gezin en de verschillende MDT-sectoren. Verdere terugkoppeling hieromtrent mag
u verwachten via de kanalen eigen aan elke sector en via de provinciale verwijzersfora en
de nieuwsbrieven.
Tot eind dit jaar worden MDT's gevraagd om de zogenaamde ‘non-take updossiers’ op te
nemen (zie eerdere nieuwsbrieven) Omdat de non-take up zich per type MDT heel anders
kan manifesteren zijn meer gedetailleerde cijfers over een voldoende lange periode en
verfijnd per type MDT wenselijk. Alleen zo kunnen MDT's ten gronde inschatten wat van
hen verwacht wordt. Momenteel wordt gewacht op terugkoppeling hierover. Vanuit het
Verwijzersplatform dringen we alvast nogmaals aan op het spoedig bezorgen van deze
cijfergegevens.
Vanaf 2020 wil de overheid dat voor alle A-documenten die het MDT behandelt een
evaluatie gemaakt wordt of er rond zorgtoeslag een dossier moet opgemaakt worden. (dit

kadert binnen de volledige uitrol van het BVR wat inhoudt dat bij elk A-document met

typemodule handicap een evaluatie zorgtoeslag dient te gebeuren) 

 

https://mailchi.mp/cd86b8e06dc8/nieuwsbrief-verwijzersplatform-juli-2019?e=[UNIQID]
http://www.verwijzersplatform.be/
https://www.kindengezin.be/opleidingen-en-infosessies/default.jsp


Vormingsaanbod
Het Verwijzersplatform werkt momenteel aan een vormingsaanbod voor het najaar 2019 en
voorjaar 2020. Tegen begin september hopen we jullie een mooie vormingsbrochure te
kunnen voorstellen.
 
Opleiding ZZI
De eerstvolgende datum waarop het VAPH een opleiding ZZI zal organiseren voor MDT-
medewerkers is in september: de opleiding zal doorgaan in Brussel op 2 september en de
terugkomdag op 20 september. Meer informatie over deze opleiding en de mogelijkheid om
in te schrijven kan u hier terugvinden: https://verwijzersplatform.be/node/2350.

Opleiding module A
Omdat nog niet alle MDT's de opleiding rond module A volgden zal éénmalig nog een
opleiding georganiseerd worden door het VAPH. Deze zal doorgaan op dinsdag 1 oktober in
Brussel, meer informatie over deze opleiding en de mogelijkheid om in te schrijven kan u
hier terugvinden: https://verwijzersplatform.be/node/2361.
Opgelet: dit is de laatste mogelijkheid om aan deze opleiding deel te nemen. 

Cijfergegevens MDV-opmaak in 2018
Op de permanente werkgroep toeleiding van het VAPH werden cijfers toegelicht over de
MDT-werking in 2018. We geven in deze nieuwsbrief graag enkele van de meest relevante
cijfergegevens mee.

Actieve MDT's
In deze tabel is het overzicht van het aantal actieve MDT’s per type MDT per jaar terug te
vinden.

       2016 2017 2018
Centra voor leerlingenbegeleiding 8 7 5

Revalidatiecentra 44 39 32

Consultatiebureaus 5 4 4

Diensten voor maatschappelijk werk 34 33 32

Observatie- en behandelcentra 2 1 1

Totaal 93 84 74
Opmerking: Ook teams die fusioneren (waarbij capaciteit niet aangetast wordt) zitten mee
in deze cijfers vervat. Meer gedetailleerde cijfers over hoeveel teams effectief stopten en
hoeveel teams fusioneerden wordt opgevraagd bij VAPH.

Provinciale spreiding
Ter info: deze cijfers verschillen van bovenstaande omdat een aantal MDT's provincie-
overschrijdend werken.

 A'PEN W-VL O-VL LIM
VL-BR &
BXL

Centra voor leerlingenbegeleiding 3 2 3 1 2

Revalidatiecentra 11 12 16 9 14

Consultatiebureaus  3 2  1

https://verwijzersplatform.be/node/2350
https://verwijzersplatform.be/node/2361


Diensten voor maatschappelijk werk12 12 18 6 19

Observatie- en behandelcentra 1     

Totaal 27 29 39 16 36

Totaal aantal bereikte personen
Hieronder kan u het overzicht vinden van het totaal aantal bereikte unieke personen (met
een handicap) door de verschillende MDT-geledingen. Dit zowel voor het jaar 2017 als
2018.

Type MDT
Aantal Verhouding in %
2017 2018 2017 2018

Centra voor
leerlingenbegeleiding

28 112 0,37% 0,94%

Revalidatiecentra 1.259 1.646 12,01% 13,88%

Consultatiecentra 526 653 5,67% 5,51%

Diensten voor maatschappelijk
werk

8.183 9.438 81,77% 79,59%

Observatie- en behandelcentra 16 10 0,18% 0,08%

Totaal 10.012 11.859 100% 100%

Overzicht opgemaakte modules
Een overzicht van de verschillende modules die opgemaakt werden, zowel in 2017 als 2018

 2017 2018 Toename

Module A 3440 3564 3,6%

Module B 1672 3501 109,4%

Module C 2037 3231 58,6%

Module D 7562 8205 8,5%

Totaal 14711 18501 25,8%

 
Een blik op de toekomst
Het VAPH schat in dat er een stijging zal zijn in de opmaak van het aantal modules in 2019.
Men schat deze stijging voor module A en D op 3% en module B en C op 5%. Als mogelijke
redenen voor deze stijging worden er redenen als aantrekkelijkheid van het aanvragen van
een PVB, objectiveren tijdelijke budgetten en een achterstand wegwerken van de voorbije
jaren aangegeven.
 
Opvolging
Naar aanleiding van deze cijfergegevens werden een aantal vragen naar
verfijning/verduidelijking gesteld aan het VAPH door het Verwijzersplatform. Van zodra
meer detail hierover bekend is zullen deze bijkomende cijfers en de nodige toelichting terug
te vinden zijn op onze website.

Overmacht
Tot 30 juni 2019 loopt de huidige regeling waarbij het VAPH soepel omgaat met overmacht
ingediend door MDT's. Op 25 juni vond een overleg plaats tussen Verwijzersplatform en
VAPH om de problemen mbt overmacht te bespreken en te komen tot een verdere aanpak
zodat overmacht beter geregeld is.
Begin juli zal het VAPH een infonota bezorgen waarin de tijdelijke verdere aanpak zal



toegelicht worden waarbij MDT's gevraagd zullen worden om redenen voor overmacht
duidelijk aan te geven gedurende een afgebakende periode waarin ook het soepel omgaan
met overmacht nog verlengd wordt. Deze informatie is nodig om beter zicht te krijgen op
de redenen voor overmacht. Dit zal een belangrijke basis zijn voor verder overleg hierover
met het VAPH in het najaar om te komen tot een meer structurele oplossing.

Cijfergegevens overmacht
 Jaar  

Procedure 2017 2018 2019 Totaal
Uitzonderingsprocedure 7/7  7 1 8

PVB volgens artikel 6 bis 1 28 1 30

Continuering PAB  6 7 13

Reguliere aanvraag PVB 102 602 290 994

Herziening PVB 25 339 158 522

PVB na noodsituatie 7 14 3 24

PVB na TBS transitie CRZ 10 25 6 41

NAH   1 1

Continuering zorg 17 141 36 194

Transitie CRZ   1 1

Totaal 162 1162
504
(*1277)

1828

      

Gemiddelde doorlooptermijn MDT’s in dossiers waarin overmacht werd aangevraagd
bedraagt 213 dagen (=7 maanden)
10 tot 15% van de overmachten zijn overbodig (d.w.z. modules werden tijdig
aangeleverd)
MDT’s bepalen prioriteiten, afhankelijk van de procedures
Ter info: voor 7/7-procedure en PVB na terbeschikkingstelling CRZ hoeft nooit
overmacht ingediend te worden (geen termijn – verschuiving aanvraagdatum)

Wachttijd bij het MDT
Een andere factor die we in 2019 nog verder in kaart willen brengen om een goed,
objectief zicht te krijgen op de situatie van de MDT's is de wachttijd bij de teams. In
samenspraak met de MDT's zal de komende periode bekeken worden hoe we dit best in
beeld kunnen brengen.

Handtekenen modules
Er blijkt verwarring te bestaan omtrent het handtekenen van de modules. Op de
opleidingen die het VAPH recent gegeven heeft worden volgende richtlijnen meegedeeld: 

Handtekening teamleden



We stellen vast dat deze richtlijnen verschillen tov vroegere richtlijnen (verslag PWG
Toeleiding maart 2017) Daar werd immers vastgelegd dat de verschillende modules van het
MDV moeten ondertekend worden als volgt:

Module A, objectivering handicap  = alle disciplines van het MDT;
Module B, beschrijvende = persoon die de beschrijving heeft opgemaakt;
Module B, ZZI = de inschaler;
Module C, checklist prioritering = diegene die de checklist opmaakt;
Module D, adviesrapport = hulpmiddelendeskundige.

Momenteel trachten we deze onduidelijkheid verder uit te klaren. 

Handtekening cliënt
De handtekening door de klant is niet verplicht, maar er moet duidelijk kunnen aangetoond
worden dat de klant in kennis gesteld is over de inhoud van het verslag en dat hij hiermee
akkoord gaat. Indien de klant niet akkoord gaat met de inhoud is het heel belangrijk dat dit
in het verslag vermeld wordt.

Infonota's

Wijzigingen Individuele Materiële Bijstand (IMB) 1/07/2019

De MDT's en gemachtigde experts worden hierin geïnformeerd over de wijzigingen aan het
IMB-besluit vanaf 1 juli 2019. 

Ten eerste worden de functiebeperkingen en interventieniveaus verwijderd uit de
refertelijst. 
Ten tweede worden hulpmiddelenfiches opgenomen in de regelgeving. 
Tot slot zijn er enkele kleinere wijzigingen in het IMB-besluit toegelicht, samen met
wijzigingen aan de refertelijst.

Wijzigingen RTH-besluit definitief goedgekeurd - nieuwe interpretaties RTH-besluit 

De wijzigingen aan het RTH-besluit (BVR van 26/04/2019) en enkele interpretaties van de
RTH-reglementering

INF/19/39 - Fusie of overdracht van beheer

Op de website is nu ook alle info beschikbaar over een fusie of overdracht van beheer en
de aanvraag

https://gallery.mailchimp.com/72892411484460237cf4d507c/files/ccc786c2-9285-4bae-b0e5-bf625ae26fd8/06.04_wijzigingen_rth_besluit.pdf
https://gallery.mailchimp.com/72892411484460237cf4d507c/files/ccc786c2-9285-4bae-b0e5-bf625ae26fd8/06.04_wijzigingen_rth_besluit.pdf
https://gallery.mailchimp.com/72892411484460237cf4d507c/files/470eac50-4a8f-44eb-b14f-59b791a62c54/05.14_fusie_overdracht_van_beheer.pdf


INF/19/35 Nieuw telefoonnummer VAPH

De infonota legt het waarom van dit project uit. Hij beschrijft het nieuwe nummer van het
VAPH als hét contactnummer en het keuzemenu dat erachter schuilgaat. De interne
organisatie van het VAPH komt eveneens aan bod. Tenslotte worden schriftelijke vragen én
het b2b communiceren via de VAPH-tools aangeraakt.

Infonota INF/ATH/19/32 - Stopzetting aanvragen en module C bij continuering
zorg/PAB

De MDT's worden geïnformeerd over het stopzetten van aanvragen en over de manier
waarop zij kunnen nagaan of een module C noodzakelijk is bij de procedures continuering
zorg/PAB.

INF/19/24 - De rol van de MFC's bij de procedure zorgcontinuïteit

Deze infonota beschrijft de rol van de MFC's bij de toeleiding en de terbeschikkingstelling
van een persoonsvolgend budget bij de meerderjarigen en de verwachte instroom van
nieuwe cliënten bij de procedure zorgcontinuïteit.

INF/19/31 Jongvolwassen schoolverlaters met een handicap

De toeleiding naar het naschoolse aanbod in welzijn van jongvolwassenen met een
(inschrijvings)verslag opleidingsvorm 1 of 2, in het buitengewoon en het gewoon secundair
onderwijs
 

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.

https://gallery.mailchimp.com/72892411484460237cf4d507c/files/01d65cca-0989-4bb4-8a85-b96eb70f1dca/inf_19_35_nieuw_telefoonnummer_vaph.pdf
https://gallery.mailchimp.com/72892411484460237cf4d507c/files/0faad541-a096-4c5c-a110-42bcd49fecf2/inf1932.pdf
https://gallery.mailchimp.com/72892411484460237cf4d507c/files/5e7048b8-541e-41c3-b290-b6d2dfb55e59/03.08_de_rol_van_de_mfcs_bij_de_procedure_zorgcontinuiteit_01_03_2019.pdf
https://gallery.mailchimp.com/72892411484460237cf4d507c/files/d613cf91-bb82-408b-86f5-5b4f0ce357ad/inf_19_31_jongvolwassen_schoolverlaters_met_handicap.pdf
mailto:info@verwijzersplatform.be

