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Vlaamse Toeleidingscommissie (VTC): tijdelijk on hold

In vorige nieuwsbrieven kon u lezen over de start van de VTC als vervangend orgaan voor
PEC en RPC. De voorbije week is echter duidelijk geworden dat de Raad van State
juridische bedenkingen heeft bij het besluit rond de VTC. Het VAPH zag zich hierdoor
genoodzaakt om alle vergaderingen van de VTC voorlopig on hold te zetten tot en
met 16 oktober. Dan zou de Vlaamse regering hierover een beslissing nemen. Tot dan is
het onduidelijk of de VTC-werking behouden kan blijven of er tijdelijk teruggekeerd moet
worden naar PEC- en RPC-vergaderingen.  Ook over reeds genomen VTC-beslissingen zal
dan moeten blijken of ze behouden kunnen blijven dan wel of ze opnieuw bekrachtigd
moeten worden.
Beslissingen worden voorlopig niet genomen of verstuurd met uitzondering van dringende,
positieve beslissingen waar een terbeschikkingstelling uit volgt.

PAB-toekenningen 2020

Eind september verstuurden we enkele nieuwsberichten over de toekenningen van PAB
2020. In deze nieuwsbrief geven we graag nog even de huidige stand van zaken.
In juli keurde de Vlaamse Regering de bestemming van de middelen voor het
uitbreidingsbeleid van 2020 goed. De Vlaamse Regering besliste dat er in 2020 9,084
miljoen euro kan toegekend worden aan PAB’s voor minderjarigen. De helft van deze
toekenningen gebeurt op basis van dringendheid en de andere helft op basis van
chronologie. 
In september communiceerde Opgroeien over de geplande werkwijze voor de
toekenningen en de rol van MDT's hierbij. Naar aanleiding van deze communicatie hebben
we vanuit het Verwijzersplatform contact opgenomen met het kabinet en Opgroeien. Ten
gevolge daarvan vonden nog enkele wijzigingen plaats aan de aanpak. Alvast enkele
belangrijke elementen: 

Wie een checklist indiende in 2019 dient rechtstreeks aan ITP te laten
weten of hij/zij deze wil herindienen zonder wijzigingen dan wel of de
checklist aangevuld of herzien te worden. Hiervoor is een deadline voorzien
tot begin november 2020. Wie wel wijzigingen wil aanbrengen aan die checklist of
twijfelt zal door de toegangspoort warm doorverwezen worden naar de CPA. Vanuit
ITP zullen op basis van deze gegevens overzichtslijsten aan CPA bezorgd worden
i.f.v. opvolging van de dossiers.
De deadline voor het indienen van checklists wordt verplaatst naar 31
januari 2021 ipv 2 november 2020.  Het is wel de bedoeling om in 2020 al wel de
toekenningen voor de langstwachtenden voor het budget 2020 te realiseren, en als
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alles vlot loopt ook voor de langwachtenden 2021(maar dat budget is momenteel
nog niet beslist). Voor het indienen van de checklists voor de prioritaire vragen
wordt dus extra tijd voorzien tot eind januari. Ook daar is het de hoop om dan zowel
budget 2020 als 2021 mee te kunnen nemen in één beweging.

Eerdaags zal ook Opgroeien hierover verder communiceren aan MDT's. 

We willen alvast een warme oproep doen aan alle MDT's die PAB dossiers opmaken en
van daaruit CPA zijn om deze dossiers zelf te blijven opnemen. Zo streven we ernaar dat
alle teams een zo haalbaar mogelijke workload te verteren krijgen tijdens deze drukke
PAB-ronde.

Methodiek Zorgzwaartebepaling minderjarigen

Het project rond de methodiek zorgzwaartebepaling minderjarigen heeft even
stilgelegen omwille van corona en is in oktober terug gestart. Door dit uitstel hebben een
aantal mensen die zich eerder engageerden moeten afhaken. In twee regio's worden
daarom nog enkele  inschalers gezocht: 
In Vlaams-Brabant worden in de regio Huldenberg (MFC Ganspoel) en  regio
Wezembeek-Oppem ( MFC Resonans) nog inschalers gezocht, in totaal voor een 15-tal
inschalingen.
In Antwerpen worden in de regio Ranst (DVC Zevenbergen) nog  inschalers gezocht
voor een 12-tal inschalingen.
Om de impact van het eventuele engagement wat meer te duiden geven we graag de
nodige praktische informatie over opleiding en testfase voor nieuwe instappers:

Er is een online-opleiding beschikbaar die op eigen tempo bekeken kan worden
gedurende een tweetal weken. 
Daarna moet er 1 testcasus (zelfgekozen) afgenomen worden die in een individuele
online-nabespreking van ongeveer 1uur besproken zal worden. 
Materiaal (handleiding, afnamebundels, enz) wordt via post opgestuurd en is ook
online beschikbaar.
De looptijd van de testfase is van oktober tot eind januari. Al kan dit wel verlengd
worden met een maand met het oog op de nawerking van corona.
Idealiter doe je als inschaler 10 afnames (om het instrument voldoende in de
vingers te krijgen) maar als dit niet lukt is minder ook bespreekbaar (het minimum
ligt op zes afnames).
De afnametijd bedraagt een halve dag, maar zal verminderen als het instrument
beter in de vingers zit.
Weinig tot geen verwerkingstijd na de afname.
De vergoeding bedraagt €425/afname.
Je krijgt de kans feedback te geven op het instrument om verder mee vorm te
geven.
Wie nu aan de testfase meewerkt heeft het voordeel later als het instrument ikv PVF
minderjarigen gebruikt wordt een verkorte opleiding te kunnen volgen.

Wie geïnteresseerd is mag dit laten weten aan Dries Bleys (dries.bleys@vaph.be en in cc
aan info@verwijzersplatform.be) 
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Moest u nog vragen hebben dan mag u contact opnemen met  ons
via info@verwijzersplatform.be

Vorming
CHC-model en WISC-V / WAIS IV in de praktijk

Het CHC-model (Cattell-Horn-Carroll Intelligentie-structuurmodel) is vandaag één van de
meest wetenschappelijk onderbouwde modellen voor het meten van cognitieve
vaardigheden dat tevens directe handvatten biedt voor de praktijk. Het model wordt o.a.
binnen CLB volop gehanteerd.
Het biedt vele directe handelingsgerichte inzichten en handvatten om het
kind/jongere/volwassene in zijn of haar cognitief functioneren beter en gedifferentieerder
te begrijpen, te benoemen en te helpen én als dusdanig een betere en meer faire
diagnostiek te realiseren en optimale begeleidingsbeslissingen te nemen. Hoog tijd dus om
ook voor MDT's een vorming rond het CHC-model te organiseren.
De voormiddag wordt vervolledigd met een toelichting over de WISC-V waarvoor ook het
CHC-model mee aan basis ligt als intelligentiestructuurmodel. Dit betekent dan ook dat de
WISC-V duidelijke verschillen vertoont t.o.v. de WISC-III. Daar gaan we tijdens deze
opleiding dieper op in.

De CHC werkwijze voor de WISC-V en de WAIS-IV zijn verschillend, dit zal aan de hand
van een praktijkvoorbeeld geduid worden. 

Praktisch
Datum: donderdag 19 november

Uur: 9u30 tot 12u30

Locatie: Auditorium Gouverneur Kinsbergen Centrum, Doornstraat 331, 2610 Wilrijk

Inschrijven

Via deze link kunt u zich inschrijven

Overmacht

De voorbije maanden zijn er op korte tijd verschillende (tijdelijke) aanpassingen geweest
aan de toepassing van overmacht. Omdat het niet altijd even eenvoudig is door het bos de
bomen nog te zien werkten we aan een overzicht gestoffeerd met voorbeelden. Dit is
vanaf maandag 12 oktober terug te vinden via deze link.
 

Uit de nieuwsberichten van het VAPH
Aanpassing module C

Sinds juli 2020 worden nieuwe prioriteringscriteria in gebruik genomen. Bij die criteria
speelt bovengebruikelijke zorg in het heden een veel minder doorslaggevende rol. Daarom
moeten er geen B- en P-waarden meer ingeschat worden. Vanaf 9 oktober zal het luik
‘bovengebruikelijke zorg in het heden’ verdwijnen uit module C. Het luik
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‘bovengebruikelijke zorg in het verleden’ wordt hernoemd naar ‘bovengebruikelijke zorg’.
De inhoud van dat luik blijft wel hetzelfde. De uitleg over bovengebruikelijke zorg wordt
vanaf 9 oktober ook aangepast op de website

Wijziging brochure hulpmiddelen en aanpassingen

In deze brochure vindt u informatie over hoe u een hulpmiddel of aanpassing kunt
vinden, hoe u een tegemoetkoming bij het VAPH kunt aanvragen en wie u daarbij kan
helpen

Handleiding mijnvaph.be

In deze handleiding vindt u richtlijnen bij het gebruik van mijnvaph.be
 
Infonota's

Infonota INF/20/147 - Gewijzigde richtlijnen diagnostiek autismespectrumstoornis
(ASS)
Overzicht bezorgen van documenten na 17 juli 2020
Infonota INF/20/151 - Update maatregelen voor DOP’s en MDT’s vanaf 17 juli
Infonota INF/20/153 - COVID-19: situatie na de beslissingen van de Nationale
Veiligheidsraad van 27 juli 2020
Refertelijst vanaf 1 oktober 2020
Infonota INF/20/165 - Wijzigingen Individuele Materiële Bijstand (IMB) vanaf 1
oktober: voor aanvragen vanaf 1 oktober 2020 veranderen er een aantal zaken in
de refertelijst, de refertelijst bis en de hulpmiddelenfiches. In deze infonota vindt u
een overzicht van de wijzigingen
Infonota INF/20/163 - Toepassing begrip 'overmacht' in het kader van het
aanleveren multidisciplinaire verslagen door MDT's bij aanvragen hulpmiddelen en
aanpassingen en persoonsvolgend budget tot 31 december 2020: Middels deze
infonota wil het VAPH informeren over de toepassing van het begrip ‘overmacht’ in
kader van het behoud van de aanvraagdatum voor aanvragen persoonsvolgend
budget en aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen na de beëindiging van de
periode van civiele noodsituatie (vanaf 18 juli 2020).
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