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Registraties kortdurend verblijf in multifunctionele centra
Een cliënt met een indicatiestellingsverslag (ISV) met minstens één NRTH-typemodule met handicap kan
gebruik maken van de typemodule verblijf voor minderjarigen met een handicap (kortdurend) - verder
kortdurend verblijf genoemd. De termijn van 92 dagen is een maximum aantal dagen per jaar en hoeft niet
aansluitend te worden aangeboden. De intensiteit kan eveneens lager liggen dan de voorgestelde 24 uur.
Aangezien er geen jeugdhulpbeslissing nodig is wordt dit beschouwd als een vorm van rechtstreeks
toegankelijke hulp die buiten het RTH-besluit1 valt. Noch cliënt noch zorgaanbieder dienen hiervoor RTHpunten te gebruiken.
Kinderen en jongeren met een handicap hebben onder een aantal voorwaarden recht op een
basisondersteuningsbudget2. Dit vervalt bij het opstarten van niet rechtstreeks toegankelijke hulp. Vanuit het
VAPH is er - op basis van registraties in GIR - een gegevensuitwisseling met Vlaamse sociale bescherming
(VSB).
Tot eind 2019 werd dit kortdurend verblijf - conform vroegere richtlijnen GIR - door de multifunctionele
centra (MFC) als volgt geregistreerd:

1

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap,
22/02/2013
2
https://www.vlaanderen.be/het-basisondersteuningsbudget-of-zorgbudget-voor-mensen-met-een-handicap
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Structureel verblijf: de vorken in de begeleidingsovereenkomst dienen aangepast te worden. U dient
de huidige begeleidingsovereenkomst af te sluiten en een nieuwe begeleidingsovereenkomst aan te
maken waarbij je in de registratie van de vorken de extra ondersteuning kortverblijf toevoegt. Bij de
dagregistraties wordt dan ook de extra ondersteuning geregistreerd.
Occasioneel verblijf: jullie dienen enkel bij de dagregistraties dag en/of nacht te registreren.

Omwille van deze registratiewijze werd bij de gegevensuitwisseling geen onderscheid gemaakt tussen
cliënten die enkel gebruik maken van dit kortdurend verblijf en cliënten die daarnaast ook een
jeugdhulpbeslissing voor niet rechtstreeks toegankelijke hulp hebben. Een mogelijk gevolg is dat cliënten
voor de duurtijd van de ondersteuning hun basisondersteuningsbudget niet meer ontvingen.
Via deze infonota verstrekt het VAPH richtlijnen voor de multifunctionele centra omtrent huidige en
toekomstige registraties voor deze vorm van kortdurend verblijf.
1. Registraties 2017, 2018 en 2019
De gegevens waarover het VAPH beschikt geven niet voldoende zekerheid over welke minderjarigen de
voorbije jaren gebruik maakten van de typemodule verblijf voor minderjarigen met een handicap
(kortdurend). Om hier zicht op te krijgen is het voor het VAPH en voor de cliënt - waarop dit mogelijks een
onbedoelde invloed heeft gehad - noodzakelijk dat u als MFC deze informatie verstrekt.
Het betreft de cliënten die in 2017, 2018 en/of 2019 gebruik maakten van de typemodule verblijf voor
minderjarigen met een handicap (kortdurend) zonder dit te combineren met niet-rechtstreeks toegankelijke
hulp. Ook als deze niet-rechtstreeks toegankelijke hulp in een ander MFC werd aangeboden dient u deze
richtlijnen voor hen niet toe te passen.
Volgende werkwijze willen we hanteren om de gegevens te verzamelen:
- Indien u als MFC in 2017,2018 of 2019 cliënten begeleidde via de module kortdurend verblijf, zonder
dat deze dit combineerden met een niet-rechtstreeks toegankelijke module, verzoeken we u dit via
mailbox clientregistratie@vaph.be (Onderwerp: Registraties Kortdurend Verblijf) te melden en
daarbij aan te geven over hoeveel cliënten het gaat. Op deze manier kunnen we de verdere
bevraging beperken tot de betrokken MFC’s. Gelieve geen namen of andere identificatiegegevens
door te geven.
- VAPH bezorgt deze MFC’s via mail een document dat ingevuld dient te worden.
- VAPH maakt voor één cliënt in uw MFC een taak aan in GIR.
- Het MFC laadt het ingevulde document op via de taak van de cliënt.
U hoeft naast het doorgeven van de gegevens zelf geen verdere stappen te zetten. We vragen bovenstaande
te bezorgen ten laatste op 30/11/2020.
Wat betreft in GIR geregistreerde begeleidingsovereenkomsten met enkel een vorm van kortdurend verblijf,
vragen we om deze registratie in GIR te beëindigen op 31/12/2019 en geen registraties meer op deze manier
doen voor 2020. Hierbij vermeldt u als reden van uitstroom “kortdurend verblijf”.

2. Huidige en toekomstige registraties 2020
Voor cliënten die in 2020 gebruik maken van de module verblijf voor minderjarigen met een handicap
(kortdurend) vragen we deze in te voeren in GIR volgens de nieuwe registratiemogelijkheid die begin 2020
werd ontwikkeld. De richtlijnen vindt u onder hoofdstuk 4.9.5 Kortdurend verblijf van de handleiding GIR
(versie 31 januari 2020)3.
Op deze manier vermijdt u als MFC dat deze cliënten in de gegevensuitwisseling terecht komen.
Indien het gaat om een combinatie met niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening en kortdurend
verblijf, verzoeken we om de geregistreerde begeleidingsovereenkomst in GIR aan te passen zodat deze
enkel nog betrekking heeft op de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening. Het kortdurend verblijf
registreert u apart.
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https://www.vaph.be/documenten/handleiding-geintegreerde-registratietool-gir

