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SITUERING BINNEN MULTIDISCIPLINAIR VERSLAG
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Module A

Module B

Module C

    objectivering handicap

objectivering ondersteuningsnood

                   checklist prioritering

VTC

ondersteuningsbehoeften op vlak 
van hulpmiddelen en 

aanpassingen

Module D

Voldoet de persoon aan de definitie van handicap?

Hoe groot is de nood aan ondersteuning?

Hoe dringend is de nood aan ondersteuning?

Welke hulpmiddelen en aanpassingen heeft de persoon nodig?

https://www.vaph.be/professionelen/mdt/mdv/modules/wanneer-welke-module-indienen



DOEL VAN MODULE C
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MAATSCHAPPELIJKE NOODZAAK - CRITERIA
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● De persoon met een handicap wordt ernstig fysiek, psychisch, emotioneel of seksueel 

misbruikt door de mantelzorgers of samenwonende personen uit het netwerk, of de persoon 

met een handicap is het slachtoffer van incest.

● De persoon met een handicap wordt ernstig fysiek, psychisch of emotioneel verwaarloosd 

door de mantelzorgers of samenwonende personen uit het netwerk.

● Er is ernstig fysiek, psychisch, emotioneel of seksueel misbruik door de persoon met een 

handicap ten aanzien van de mantelzorgers of samenwonende personen. 

● Er is ernstige fysieke, psychische of emotionele verwaarlozing door de persoon met een 

handicap ten aanzien van de mantelzorgers of samenwonende personen.

https://www.staging.vaph.gcecc.be/modal/lexicon/handicap


PRIORITERING - CRITERIA

● In welke mate heeft het uitblijven van een terbeschikkingstelling van een 

persoonsvolgend budget een impact op het netwerk van de persoon met een handicap?

● In welke mate heeft het uitblijven van een terbeschikkingstelling van een 

persoonsvolgend budget een impact op het functioneren van de persoon met een 

handicap?

● In welke mate is er een kloof tussen de ondersteuning die de persoon met handicap nodig 

heeft en de ondersteuning die de persoon krijgt?
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COMMISSIE - INFORMATIE UIT VERSCHILLENDE BRONNEN 
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Algemene dossiergegevens

● Dossiernummer, geboortedatum

● Huidige terbeschikkingstellingen

● Toegewezen budgetcategorie

Ondersteuningsplan PVB

● (Dringende) ondersteuningsfuncties en  -frequenties

● Gevraagde budgetcategorie

● Dringendheid van de vraag naar zorg en ondersteuning

Module A: Objectivering handicap

Module B: Objectivering ondersteuningsnood

Module C: Objectivering dringendheid van de vraag



INSTRUCTIES MODULE C
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MODULE C - INHOUD

1. Algemene gegevens

2. Maatschappelijke noodzaak

3. Prioritering
a. Huidige situatie

b. Professionele ondersteuning

c. Ondersteuning door het netwerk

d. Persoon die ondersteuning vraagt

e. Ondersteuningskloof

f. Opsplitsing van de vraag

4. Extra informatie

5. Bijlagen

6. Akkoord klant
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ALGEMENE GEGEVENS

● Identificatiegegevens

● Gegevens verslag

●  zie website ‘ondertekening modules’

● Sessies

● Procedure
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https://www.vaph.be/professionelen/mdt/mdv/modules/ondertekening-modules


MAATSCHAPPELIJKE NOODZAAK

● Criteria

○ Verwaarlozing persoon        netwerk

○ Verwaarlozing netwerk        persoon

○ Misbruik persoon       netwerk

○ Misbruik netwerk       persoon

● Tips bij het invullen van de module:

○ Professionele context ≠ sociaal netwerk

○ Beschrijf feiten en frequenties

○ Stavingsstukken helpen
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HUIDIGE SITUATIE - HUIDIGE LEEFSITUATIE
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Gezinssamenstelling

Werksituatie

Woonomgeving

Sociaal netwerk

Andere 
tegemoetkomingen

“De persoon is sinds 
kort verhuisd”

“De persoon verblijft sinds twee maanden 
voor de aanvraag bij een tante”



HUIDIGE SITUATIE - ONHOUDBAARHEID VAN DE SITUATIE
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Voorbeelden:
● Degeneratieve aandoening bij pmh of 

netwerk
● Spanningen in de relatie pmh - netwerk
● Risico op crisis
● Ondersteuning bij voorziening zonder 

PVB



PROFESSIONELE ONDERSTEUNING
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Wie Frequentie Duurtijd Sinds

Poetshulp wekelijks 4 uur maart 2016

Omschrijving: De poetshulp poetst het hele huis en strijkt voor betrokkene



ONDERSTEUNING DOOR HET NETWERK
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Wie Frequentie Duurtijd Sinds

Zus Dagelijks 1 uur 2020

Omschrijving: De zus begeleidt de persoon bij het bereiden van maaltijden
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“De situatie wordt stilaan 
moeilijker"

“Mama moet ontslag nemen 
om zorgen op te nemen”

● Wat loopt goed en wat loopt minder goed?
● Wat is de impact van de ondersteuning op het netwerk?
● Welke ondersteuning liep er in het verleden?



PERSOON - INTEGRITEIT

● Er is een risico op fysiek misbruik, seksueel misbruik/incest, psychisch/emotioneel 

misbruik ten aanzien van de persoon.

● Er is emotionele of fysieke verwaarlozing van de persoon.

● Er is een ernstig en aantoonbaar risico op suïcide of automutilatie.

● De persoon glijdt af in een negatieve spiraal van onaangepast gedrag.

● De fysieke/relationele omgeving waarin de persoon zich bevindt, is onveilig voor de 

persoon.

● De basisbehoeften zijn niet gegarandeerd voor de persoon.



PERSOON - LEVENSKWALITEIT EN ONTPLOOIINGSKANSEN

● Materieel welbevinden

● Lichamelijk/fysiek welbevinden

● Emotioneel welbevinden

● Persoonlijke ontwikkeling & zelfbepaling

● Interpersoonlijke relaties, sociale inclusie & rechten



ONDERSTEUNINGSKLOOF

● NODIGE ONDERSTEUNING
Op welke manier zal de gevraagde ondersteuning zorgden dat de persoon op de gewenste manier kan 

leven?

● ALTERNATIEVEN
Welke alternatieven werden overwogen en waarom komen zij onvoldoende tegemoet aan de noden?



OPSPLITSING VAN DE VRAAG

Enkel wanneer de opsplitsing in het OP PVB werd gevraagd

Motiveer duidelijk waarom de deelvraag dringender is 
tov de hoofdvraag



OVERIGE RUBRIEKEN

● Extra info

● Bijlagen

● Akkoord klant

○ zie website ‘ondertekening modules’

https://www.vaph.be/professionelen/mdt/mdv/modules/ondertekening-modules
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TOOLS & TIPS
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TOOLS & TIPS - WEBSITE

● Zie website ‘Wat is module C’ 

● Dynamisch gegeven

● Wijzigingen?

○ Nieuwsbrief voor professionelen

○ Fundamentele wijzigingen in infonota’s

https://www.vaph.be/professionelen/mdt/mdv/modules/wat-module-c


TOOLS & TIPS - TIPS

● Vermijd herhaling

● Schets het geheel

● Wees concreet

● Vertaal de subjectieve beleving naar een concreet geheel



VRAGEN?


