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Maatregelen voor MDT’s naar aanleiding van het coronavirus
Aandacht: deze maatregelen zijn tijdelijk. U ontvangt bericht wanneer ze wijzigen.

U vindt alle belangrijke informatie en updates ook via:
●

de website van Agentschap Zorg & Gezondheid

●

de website www.info-coronavirus.be

●

de VAPH-webpagina’s over het coronavirus

Naar aanleiding van de verscherpte richtlijnen van de overheid neemt ook het VAPH bijkomende
maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Opmaak van het multidisciplinair verslag
Het VAPH raadt aan om fysieke klantcontacten in het kader van de opmaak van het multidisciplinair verslag
te vermijden. Bezoeken van het multidisciplinair team aan de cliënt (in de thuissituatie of in de voorziening)
en bezoeken van de cliënt aan het kantoor van het multidisciplinair team moeten tot nader order
geannuleerd worden.

Om de werking als MDT toch te kunnen verderzetten, worden voor de opmaak van de modules voor de duur
van de maatregelen volgende uitzonderingen toegestaan:
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●

Een module A en module C wordt aanvaard op basis van een telefonische contactname met de
cliënt. De noodzakelijke gegevens (bv. audiogram, medische verslagen…) kunnen per post of per mail
aangeleverd worden aan het MDT.

●

Module D wordt aanvaard op basis van een telefonische contactname met de cliënt, met
uitzondering van aanvragen voor aanpassingen aan de woning. In geval er voor de beoordeling van
de doelmatigheid van de aangevraagde hulpmiddelen getest moeten worden, kan het MDT zich
baseren op een testverslag dat de cliënt per post of per mail aanlevert.

Als de module volgens één van bovenstaande alternatieven tot stand kwam, moet het MDT dat vermelden in
een opmerkingenveld in de module.

Voor module B kan er geen uitzondering toegestaan worden. De fysieke aanwezigheid van de persoon (in het
kader van observatie) en informanten is een noodzakelijke voorwaarde. Indien het MDT inschat dat de
module B niet tijdig kan vervolledigd worden, kan overmacht worden aangevraagd (cfr. infra). Concreet
betekent dit dat een module B niet kan worden opgesteld op basis van een telefonische contactname of
videochat. Klantcontacten in functie van module B moeten uitgesteld worden.
Het multidisciplinair overleg voor de opmaak van de modules moet niet fysiek plaatsvinden. Als alternatief
kan een telefonisch overleg met de vereiste disciplines volstaan. Een overleg via mail is niet voldoende om te
spreken van een multidisciplinair overleg.

Het VAPH doet de nodige inspanningen om de interne (commissie)werking zoveel als mogelijk te continueren
binnen de mogelijkheden die de huidige maatregelen toelaten.

Aanvraag overmacht
Aanvragen die door een MDT niet tijdig vervolledigd kunnen worden ten gevolge van de maatregelen die
genomen worden door het coronavirus, worden gezien als een reden van overmacht. Dat geldt zowel voor
aanvragen voor hulpmiddelen en aanpassingen als voor aanvragen voor een persoonsvolgend budget. Als
een MDT overmacht wil aanvragen, kan het MDT het algemene formulier voor overmacht (zie document op
de website van het VAPH) indienen bij het VAPH. Voor aanvragen van een persoonsvolgend budget kan het
MDT ook blijven gebruik maken van het specifieke formulier ‘Verklaring over de laattijdige vervollediging van
een aanvraag van een persoonsvolgend budget (PVB) door een multidisciplinair team (MDT)’(zie document
op de website van het VAPH), waar als reden ‘andere’ kan aangeduid worden. De overmacht kan
gemotiveerd worden als ‘maatregel n.a.v. coronavirus’. Deze toepassing van overmacht blijft van kracht tot
nader tegenbericht.

Annulering opleidingen
Opleidingen aan MDT-medewerkers die vanuit het VAPH georganiseerd worden en plaatsvinden voor 19
april 2020 worden geannuleerd en verplaatst naar een later tijdstip. Meer specifiek gaat het over de
volgende voorziene opleidingsmomenten:
●

18 maart 2020: ZZI-opleiding voor nieuwe inschalers (zowel de opleidingsdag als de terugkomdag
worden geannuleerd)

●

24 maart 2020: ZZI-opleiding voor ervaren inschalers

●

24 maart 2020: Opleiding module D + wijzigingen regelgeving IMB sinds 1 juli 2019

●

26 maart 2020: Opleiding autoaanpassingen: inleiding, West-Vlaanderen

●

31 maart 2020: Opleiding autoaanpassingen: inleiding, Antwerpen

Testfase methodiek zorgzwaartebepaling voor minderjarigen
Het VAPH raadt aan om fysieke contacten in het kader van de testfase van de ‘methodiek
zorgzwaartebepaling voor minderjarigen’ te vermijden. Deze maatregel geldt dus voor uw contacten met
zowel de minderjarige cliënten als de informanten (ouders, begeleiders, ...) die deelnemen aan het
onderzoek. Bezoeken van het multidisciplinair team aan de cliënt en informanten (in de thuissituatie of in de
voorziening) moeten tot nader order geannuleerd worden. Ook de bezoeken van de cliënt en informanten
aan het kantoor van het multidisciplinair team moeten tot nader order geannuleerd worden. Concreet
betekent dit dus dat de inschalingen in functie van het onderzoek moeten uitgesteld worden.
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