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Vormingsaanbod 2019-2020
Graag stellen we ons nieuw vormingsaanbod aan u voor. We hopen dat het aanbod voor
alle MDT-medewerkers iets te bieden heeft en dat we jullie de komende maanden mogen
verwachten op één van de opleidingen of infosessies. Enkele vormingen die u mag
verwachten de komende periode:

Bezoekrondes
Bijstandsorganisaties en budgetbesteding
Vorming motiverend schrijven
Focusdag: Autismespectrumstoornissen
Focusdag: Dubbeldiagnose
Infosessie PVF voor minderjarigen
CHC-model en WISC V

Alle informatie over de opleidingen kan u hier terugvinden.
Wij staan ook steeds open voor jullie suggesties. Laat ze dus zeker horen. 

Intervisie ZZI najaar 2019
Dit najaar organiseert het VAPH nog een  -allicht laatste-  intervisie voor inschalers rond
het huidige ZZI.
Zoals jullie ondertussen reeds vernomen hebben, zal er in het voorjaar 2020 gestart
worden met het nieuwe ZZI. Er zullen dan ook opleidingen plaatsvinden over dit
geoptimaliseerde instrument. Dit najaar worden er intervisiemomenten georganiseerd
waarop inschalers zich vrijblijvend kunnen inschrijven. Inschalers beschikken immers al
over een verlenging van hun certificaat, dus het niet bijwonen van deze intervisies heeft
geen effect op dat certificaat. Deze intervisie is bedoeld voor inschalers die graag een
casusoefening willen doen en/of met vragen zitten. Het VAPH bouwt deze intervisie
namelijk verder op hun inbreng. Inschalers die zich inschrijven voor de intervisie, bezorgen
op voorhand hun vragen via deze google form ten laatste tegen 8 november 2019. Indien
jullie moeite hebben met het invullen van de google form, sturen jullie een mail naar
indicatiestelling@vaph.be.

Data en mogelijkheid om in te schrijven

Antwerpen: Vrijdag 6-12-2019, vergaderzaal PK Antwerpen

Oost-Vlaanderen: Woensdag 27-11-2019, lokaal 00.01 Karel Waery

West-Vlaanderen: Donderdag 21-11-2019, lokaal 0.C.20 Aquila

Vlaams-Brabant: dinsdag 26-11-2019, lokaal 00.4B
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Limburg: woensdag 27-11-2019, lokaal 1A.11

Zorgzwaartemethodiek voor minderjarigen: MDT's gezocht
voor testafnames
Het VAPH kondigde de voorbije weken al aan dat er een oproep zal komen naar MDT's om
deel te nemen aan de testafnames met de nieuwe zorgzwaartemethodiek voor
minderjarigen. De brief met de oproep loopt wat vertraging op en mag volgende week
verwacht worden.
 

Zorgtoeslag
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat de opleidingen rond het 3-pijlersysteem die
georganiseerd werden door Opgroeien (Kind en Gezin) tijdelijk opgeschort zijn. Er wordt
nl. gewerkt aan de oppuntstelling  van de opleiding en het opmaken van een uitgebreide
handleiding bij het meetinstrument. De verwachting is dat rond december een herstart van
de opleidingen mogelijk zal zijn.
Tegelijk laat Kind en Gezin ook weten dat ze tegen eind dit jaar met een beperkt aantal
MDT's een pionierproject willen oprichten om op een goed voorbereide en overlegde
manier te starten rond de opdracht voor MDT's i.k.v.  de zorgtoeslag. Dit neemt niet weg
dat de opleidingen die terugstarten voor ieder MDT dat wil open zullen staan.

Regeerakkoord: hoofdlijnen voor het beleid voor pmh
We belichten graag even de elementen uit het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse
regering m.b.t. het beleid voor personen met een handicap. Uiteraard zal voor heel wat
elementen uit dit regeerakkoord nog moeten blijken hoe de precieze vertaling naar de
praktijk er uit zal zien. De nieuwe minister van Welzijn, Wouter Beke, zal dit de komende
jaren vorm geven:

Deze regeerperiode wordt het systeem van PVF geëvalueerd en bijgestuurd om het
systeem te verbeteren, snel en efficiënt, zonder extra last voor de rechthebbenden.
De invoering van PVF specifiek voor minderjarigen vanaf 2020.
De financieringsstromen die het VAPH verstrekt worden in kaart gebracht. Zorg en
ondersteuning op maat worden een beleidsprioriteit. De werking van het VAPH zelf
wordt geoptimaliseerd. Het VAPH wordt een onderdeel van het intern
verzelfstandigde agentschap rond Zorg, inclusief de Vlaamse sociale bescherming.
Er wordt budget vrij gemaakt om het aantal wachtdossiers aan te pakken en
wachtlijsten terug te dringen. De versnippering van middelen moet daarbij
vermeden worden. Het systeem van automatische toekenning van budgetten zal
worden bijgestuurd. In de eerste fase moeten de personen in prioriteitengroep 1 het
perspectief krijgen dat hun aanvraag uiterlijk binnen een bepaalde termijn na
registratie een budget tot gevolg heeft. De zorgvragen binnen prioriteitengroep 3
worden geëvalueerd, zodat een beter beeld kan gevormd worden van de effectieve
zorgnoden binnen deze groep.
De aanvraag- en toeleidingsprocedure van het persoonsvolgend
financieringssysteem wordt vereenvoudigd en overbodige systeemkosten worden
geëlimineerd. De vrijgekomen middelen gaan naar extra persoonsvolgende
budgetten. Ondersteuningsplannen moeten vlot kunnen bijgestuurd worden in
functie van gewijzigde noden. Daarbij zullen de diensten ondersteuningsplan
versterkt worden.
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Overal in Vlaanderen moeten mensen met een gelijke zorgzwaarte ook een gelijke
ondersteuning krijgen.
De regering bekijkt de haalbaarheid van de invoering van BelRAI als
inschalingsinstrument voor personen met een handicap.
Voor de besteding van het PVB wil de regering een gebruiksvriendelijke regeling die
minder administratie met zich meebrengt.
Ruimte voor sociaal ondernemerschap door het ondersteunen van kleinschalige
privé-initiatieven voor personen met een handicap.

Infonota’s

 INF/19/53 - Verandering naam afdeling Vergunnen en Financieren

De afdeling Financiering en Zorgplanning verandert van naam naar afdeling Vergunnen en
Financieren. Het laatste jaar heeft de afdeling enkele wijzigingen in samenstelling en
taakstelling van de teams ondergaan.

Infonota INF/19/51 - Lancering proefproject meldpunt VAPH

Om ervoor te zorgen dat alle meldingen op één plaats binnenkomen en om zicht te krijgen
op tekortkomingen en verbeterpunten binnen de VAPH-sector, lanceert het VAPH op 2
september 2019 een nieuw meldpunt. Het meldpunt wordt opgestart als proefproject voor
een periode van 6 maanden.

Infonota INF/19/47 - Toepassing ‘aanvraag verlenging indientermijn’ voor MDT’s bij
aanvragen persoonsvolgend budget

Middels deze infonota willen we informeren over de soepele toepassing van het begrip
‘overmacht’ in kader van het behoud van de aanvraagdatum voor aanvragen
persoonsvolgend budget’.
 

Varia

Correctiefase 2: De brieven aan alle betrokken pmh over correctiefase 2 zullen
vanaf 15 oktober verstuurd worden. Gezien het om ongeveer 25 000 brieven gaat
zal de verzending meerdere dagen in beslag nemen. MDT's kunnen zich er aan
verwachten dat cliënten hierover bij hen aankloppen met vragen. Het is daarom
handig dat er een factcheck is waarin jullie alvast een aantal zaken terug kunnen
vinden. Eveneens nuttig om weten is dat voor een klein aantal cliënten die zich in
een aantal specifieke situaties bevinden nu al geweten is dat zij correcties op deze
brief mogen verwachten (bv. een zeer recente terbeschikkingstelling die de
beslissing in de brief overruled). Ook daarover in de factcheck meer.
Nieuwe toekenningen PAB: De eerste week van oktober zijn 115 brieven
verzonden aan kinderen en jongeren in Vlaanderen die een toekenning PAB
ontvangen. Deze toekenningen zijn gebeurd op basis van de beschikbare info uit de
eerder dit jaar ingediende PAB-checklists (reservelijst, verblijvers MFC
en langstwachtenden). Alle betrokken CP-aanmelders zullen door de regio-
coördinatoren ACT geïnformeerd worden zodat zij waar nodig hun cliënten kunnen
bijstaan.
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Vorming: Symposium beroertezorg bij jonge personen -29 oktober 2019- te Gent:
alle info vindt u hier.
Bevraging MDT's naar wachttijden: Signalen dat MDT's onder grote druk staan
zijn er al langer. Recente cijfergegevens van het VAPH over de dossieropmaak door
MDT's het voorbije jaar bevestigen dit. Op overleg tussen VAPH
en Verwijzersplatform werd deze bezorgdheid ter harte genomen en werd het
engagement aangegaan de situatie verder in kaart te brengen om van daaruit te
komen tot oplossingen die nodig zijn.
In overleg met het VAPH voert het Verwijzersplatform daarom heel binnenkort een
korte bevraging uit omtrent de wachtlijsten en doorlooptijden binnen de MDT-
werking en daarmee samenhangende begrippen als "intake" en "aanmelding". De
bevraging is enkel bedoeld voor teams die aanvragen PVB voor meerderjarigen
doen.
Elk team of elke koepel zal de vragenlijst via mail ontvangen om in te vullen. Elk
team of koepel zal nadien ook telefonisch gecontacteerd worden om de antwoorden
verder toe te lichten. We willen zo mogelijke misverstanden en onduidelijkheden
uitsluiten. 
In het belang van een correct beeld van de situatie bij alle MDT's hopen we te
mogen rekenen op de medewerking van alle teams voor meerderjarigen die dossiers
PVB opmaken. Uiteraard zal in komende nieuwsbrieven en via verwijzersoverleg de
nodige terugkoppeling gebeuren. 
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