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Vernieuwde module C
In de zomer van 2020 werden nieuwe prioriteringscriteria in gebruik genomen. Die criteria kunnen toegepast
worden op basis van de bestaande module C, maar zorgen er ook voor dat bepaalde onderdelen in principe
overbodig zijn geworden. Daarnaast wordt er gewerkt aan een migratie van alle modules (A, B, C en D) naar
de nieuwe applicatie (www.verslagen.vaph.be) waar ook het ZZI (module B) reeds wordt opgemaakt. Die
applicatie is immers meer gebruiksvriendelijk en laat toe om offline te kunnen werken. Om die twee redenen
zal de nieuwe module C vanaf 11 maart in gebruik genomen worden in de nieuwe applicatie
(www.verslagen.vaph.be). Dat betekent dat je in verslagen.vaph.be zowel een ZZI als een module C kan
opmaken. Daarbij wordt gekozen voor een korte overgangsfase:
●

Vanaf 11 maart kan er enkel in de nieuwe applicatie (www.verslagen.vaph.be) gestart worden met
module C. In de oude applicatie (helios.vaph.be) kan je geen module C meer starten.

●

Van 11 maart tot en met 2 mei kan je wel nog reeds aangemaakt modules C afwerken in de oude
applicatie (helios.vaph.be). Die moeten ten laatste op 2 mei naar het VAPH verzonden worden.

●

Op 3 mei zal het niet meer mogelijk zijn om een module C te bewerken in de oude applicatie
(helios.vaph.be).

OPLEIDING
Omdat de nieuwe module C anders is opgebouwd dan de oude module C wordt een opleiding voorzien voor
de MDT-leden. Omwille van de coronamaatregelen, vindt die opleiding digitaal plaats. Op 1 februari wordt
een webinar gepubliceerd waarna er digitale vragenmomenten zullen plaatsvinden. Voor die
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vragenmomenten kan je op voorhand vragen insturen. Meer informatie en de data van de vragenmomenten
vind je vanaf 1 februari op de website: https://www.vaph.be/professionelen/mdt/opleidingen/module-c
Alle MDT-medewerkers die betrokken zijn bij de opmaak van modules C worden ten zeerste aangeraden om
het opleidingsfilmpje te bekijken.

WEBSITE
Ook de webpagina over module C zal volledig aangepast worden aan de nieuwe module C. Die aanpassing zal
gepubliceerd worden op 11 maart 2021 zodat de nieuwe instructies voor iedereen beschikbaar zijn. De
richtlijnen voor de oude module C zullen als apart document toegevoegd worden aan de aangepast pagina,
zodat deze nog raadpleegbaar zijn.
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Administrateur-generaal
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