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Voorbereiding nieuwe databank en applicatie erkenningen

1 Nieuwe databank VAPH voor vergunningen,
erkenningen, registraties en machtigingen
Dit jaar neemt het VAPH een nieuwe databank en hieraan gekoppelde webapplicatie in gebruik. De
opstart zal verlopen in twee fasen. In fase één wordt de databank erkenningen opgestart waarbij
elke organisatie die vergund, erkend, geregistreerd of gemachtigd is, zijn eigen gegevens kan
beheren in de databank. Ook de geldende besluiten rond de erkenning of vergunning en de brieven
rond de registratie of machtiging zijn afdrukbaar in de databank.
In een latere fase zullen ook aanvragen voor vergunning, erkenning, registratie en machtiging
ingediend worden via de applicatie verbonden aan de databank. Meer informatie hierover volgt
later.

2 Voorbereiding opstart eerste fase
Momenteel registreert het VAPH in de huidige databank geen adressen van vestigingsplaatsen.
In de nieuwe databank zullen alle vestigingsadressen van uw organisatie waar collectieve
ondersteuning wordt geboden, opgenomen worden. U kan deze nadien steeds zelf wijzigen.
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De bedoeling hiervan is tweeledig. Enerzijds zal op termijn in de registratie van de voucher ook de
plaats worden aangeduid waar de ondersteuning gebeurt. Op die manier heeft het VAPH een beter
zicht op de spreiding van de inzet van vouchers. Anderzijds krijgt zorginspectie steeds een recent
overzicht van alle te inspecteren vestigingsplaatsen. Ook voor de VAPH-wegwijzer (zie punt 4) geeft
dit aanvullende informatie die het VAPH ter beschikking kan stellen aan zorgvragers.
Momenteel beschikken we over een groot aantal adressen van vestigingsplaatsen binnen de VAPHwegwijzer. Alle hierin gekende adressen voor uw organisatie zijn toegevoegd aan Isis.

3 Ingeven adressen en activiteiten
Als bijlage bij deze infonota vindt u de handleiding voor het ingeven van alle vestigingsplaatsen in
Isis. Daarnaast kan u voor elke vestigingsplaats ook aangeven welke ondersteuningsactiviteiten uw
organisatie aanbiedt op die locatie.
Onder een activiteit bedoelen we de soort van ondersteuning die u volgens uw vergunning,
erkenning, registratie en/of machtiging mag bieden. Per vestigingsplaats kan u dan aanduiden
welke activiteiten er aangeboden worden.
Dit kan voor een vestigingsplaats om meerdere activiteiten gaan. Bijvoorbeeld de activiteiten:
vergunde zorgaanbieder, RTH, geregistreerde vergunde zorgaanbieder voor de directe financiering
voor geïnterneerde personen met een handicap. Voor een groenezorginitiatief is dit de activiteit
groenezorginitiatief. Voor een MDT is dit multidisciplinair team, enz.
Elk adres waarvoor u activiteiten aanduidt, wordt ook automatisch doorgegeven aan de GKB
(geïntegreerd klantenbestand). Dit is een applicatie waarin alle voorzieningen worden opgenomen
die erkend en gesubsidieerd worden binnen Welzijn, dan wel onder toezicht staan van het Vlaamse
Ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

4 De link met de VAPH-wegwijzer
Indien u voor een vestigingsplaats ook ‘ja’ aanklikt bij het woord ‘wegwijzer’ wordt dit adres ook
een site in de wegwijzer. U kan zo ook nieuwe adressen van vestigingsplaatsen toevoegen aan de
VAPH-wegwijzer.
Andere informatie over het ondersteuningsaanbod op de aangeduide vestigingsplaats, moet
voorlopig vervolledigd worden via het tabblad ‘vestigingsplaats/sites’ van de wegwijzer.
(https://isis.vaph.be/user/login)

5 Timing ingeven vestigingsplaatsen en activiteiten
Om de nieuwe VAPH-databank op te starten, vragen we u om de adressen en activiteiten voor uw
organisatie te willen aanvullen in Isis en dit tegen 15 maart.
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6 Digitaal platform met zorgaanbod voor personen met
een handicap
Momenteel is er regelgeving goedgekeurd door de Vlaamse regering om het dagdagelijks beheer
van de VAPH-wegwijzer onder te brengen in een externe organisatie. Wel zal er
gegevensuitwisseling met het VAPH blijven. U zal op korte termijn hieromtrent verdere informatie
ontvangen.

Met vriendelijke groeten,

James Van Casteren,
Administrateur-generaal
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