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INLEIDING



WAT HOORT WAAR?
Situering binnen het MDV

Module A

Module B

Module C

objectivering 
handicap

objectivering ondersteuningsnood

checklist
prioritering

PEC

RPC

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?



3. ALGEMEEN BEELD
Onderscheid Module A en Module D

✓ Module A

beschrijving en objectivering van de handicap en de stoornissen

 

✓ Module D

adviesrapport, met vaststelling van de ondersteuningsbehoeftes (in kader van IMB) – 

objectivering van de ondersteuningsnood en indicering (hulpmiddelen, woningaanpassingen 

...).

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


MODULE A: WANNEER INDIENEN



MODULE A
Wanneer module A indienen?

● Bij eerste aanvraag 

● In geval van nieuwe, bijkomende handicap

Werk alle stoornissen uit die een impact hebben op het functioneren (ook 

indien niet relevant voor de huidige vraag of reeds verwerkt in eerdere 

verslaggeving).

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



DOEL VAN MODULE A



MODULE A
Objectivering van de handicap

Voldoet de persoon aan de definitie handicap?

“Een handicap is elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te 

wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, 

lichamelijke of zintuiglijke aard; beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en 

persoonlijke en externe factoren.”



MODULE A
Objectivering van de handicap

● Het hebben van een stoornis is een noodzakelijke maar geen voldoende 

voorwaarde voor erkenning handicap

● Objectivering is essentieel

● De participatieproblemen en beperkingen zijn bepalend

● Voldoen aan definitie handicap ≠ automatisch recht op PVB  (cfr. artikel 2) 



HOE MODULE A INVULLEN?



MODULE A: OBJECTIVERING HANDICAP
Inhoud

1. Identificatiegegevens

2. Gegevens verslag

3. Algemeen beeld

4. Stoornissen: selectie maken 

5. Aard van de handicap

6. Opleiding en tewerkstelling

7. Bijlagen en schuldvordering

8. Conclusie

9. Akkoord klant



1. IDENTIFICATIEGEGEVENS



2. GEGEVENS VERSLAG



2. GEGEVENS VERSLAG
Ondertekening modules en multidisciplinair overleg

● Door welke disciplines moeten de modules worden ondertekend?

● Datum multidisciplinair overleg steeds invullen.

Arts Psycholoog/
Pedagoog

Sociale 
discipline

ZZI-inschaler Hulpmiddelen-
deskundige

Module A x x x

Module B (beschrijvend) x x x

Module B (ZZI) x

Module C x x x

Module D x x x x



3. ALGEMEEN BEELD

Korte schets van de cliënt en zijn situatie in één à twee alinea’s:

✓ Wie is de betrokkene (geslacht, leeftijd, werk-en leefomstandigheden, …)

✓ Ten gevolge van welke problemen en op welke levensdomeinen ervaart 

de persoon zijn beperkingen?

✓ Hoe zwaar weegt het probleem door?

✓ Lengte en gewicht bij motorische stoornissen

✓ Wat zijn mogelijke oplossingen?



3. ALGEMEEN BEELD
Voorbeeld

● Man 58 jaar, samenwonend met echtgenote.

● CVA met rechter hemibeeld 

● 2x/d thuisverpleging

● Stapt moeilijk. 

● Echtgenote doet meeste huishoudelijke taken.

● Werk als bankbediende moeten stopzetten.



3. ALGEMEEN BEELD
Voorbeeld

● Man 58 jaar, samenwonend met echtgenote (huisvrouw), gestopt met 

werken (2016) om medische redenen.

● CVA met rechter hemibeeld

● Obesitas (BMI 39, 1m80, 127kg)

● Stapt momenteel binnenshuis met rollator. Verre afstanden buitenshuis 

doet hij reeds jaren met de elektronische scooter omdat hij snel buiten 

adem is.

● Alle transfers met steun aan meubels. 

● Moeite met fijnmotorische handelingen (zoals schrijven) owv 

krachtverlies BL rechts.  

● Thuisverpleging (2x dagen/week) helpt met steunkousen. 



3. ALGEMEEN BEELD



3. ALGEMEEN BEELD
Relevante voorgeschiedenis

✓ enkel relevante gegevens, vb. risicofactoren 

✓ relevantie: afwegen naargelang de problematiek



4. STOORNISSEN



4. STOORNISSEN
Criteria en tips

● Steeds in overleg met een arts

● Alle stoornissen met impact op het functioneren (ook indien niet relevant voor 

huidige vraag)

● Objectiveer 

● Vat samen 

● Vul alle velden in bij elke stoornis (geef aan indien info niet beschikbaar is)



4. STOORNISSEN
Datum diagnosestelling

✓ Datum eerste diagnosestelling

Indien niet gekend: datum meest recent verslag + in vrij tekstveld vermelden sinds 

wanneer stoornis aanwezig



4. STOORNISSEN
Auditieve stoornis

✓ Alle frequenties invullen 

✓ Audiogram in bijlage

✓ Grijze zone 41dB tot en met 55dB: spraakverstaanbaarheidstest met conclusie van de 

audioloog/NKO

✓ Afnamecondities spraakverstaanbaarheidstest vermelden!



4. STOORNISSEN
Autismespectrumstoornis 

✓ Multidisciplinair (gespecialiseerde arts en master in de psychologie/orthopedagogie)

✓ Kenmerken voldoende beschrijven

✓ Triade van Wing (DSM-IV) of Dyade (DSM-5)

✓ Beperkingen functioneren

✓ Ontwikkelingsstoornis



4. STOORNISSEN
COPD

✓ Relevante waarden van longfunctie-onderzoek: FEV-waarde in %, GOLD-klasse, etc. 

✓ Zuurstofafhankelijkheid en frequentie hiervan

✓ Waarden op meerdere momenten, niet tijdens opstoten 

✓ Overzicht van de gevolgde behandelingen zoals rookstop, medicatie en fysieke revalidatie



4. STOORNISSEN
Ruglijden

✓ Objectivering:

○ neurologische uitvalsverschijnselen, bewegingsmogelijkheden of houdingsafwijkingen, 

…

○ belang van beeldvorming

✓ Obesitas? (gewicht, lengte en BMI)

✓ Gevolgde en geplande behandelingen; uitbehandeld?



4. STOORNISSEN
Verstandelijke handicap

✓ Algemeen functioneren

✓ Voor de leeftijd van 18 jaar

✓ Kwaliteitsvolle IQ-test (label A of B)

✓ Vorige IQ-gegevens indien beschikbaar

✓ ≠ Verworven cognitieve stoornissen ikv. NAH of psychiatrische problematiek

✓ Schoolloopbaan, schoolse vaardigheden



4. STOORNISSEN
Visuele stoornis

✓ Restvisus = visus van ver met optimale correctie

✓ Gezichtsveld: zo duidelijk mogelijk beschrijven (ook in graden)

✓ Gezichtsveldonderzoek in bijlage (indien gezichtsvelddefecten)

✓ Vermeld bijkomende problemen (bv. nystagmus, … )

✓ Bij CVI’s ook visus invullen 



4. STOORNISSEN
Evolutieve aandoeningen

✓ Opstoten:

○ algemeen functioneren vs. functioneren tijdens opstoot

○ frequentie van opstoten, recuperatie, ...

✓ Behandelingen is zeer belangrijk

✓ Geef info over prognose / snelheid van evolutie.



4. STOORNISSEN
Behandelingen en prognose



4. STOORNISSEN
Behandelingen en prognose

Gevolgde, lopende en mogelijke behandelingen 

✓ Zeer concreet (bv. welke medicatie, datum ingreep)

✓ Informatie over revalidatie

Prognose: 

✓ Verwachtingen op korte en lange termijn

✓ Vermelden indien dit moeilijk in te schatten valt



4. STOORNISSEN
voorbeeld behandelingen

Gevolgde, lopende en mogelijke behandelingen 

● Vrouw

● 60 jaar

● transfemorale amputatie links (3/10/17) na niet geïnfecteerde non-union van een 

periprosthetische fractuur linkerfemur, 2 maanden na TKP links. Gonartrose rechterknie.



4. STOORNISSEN
voorbeeld gevolgde behandelingen

Zijn er reeds behandelingen geweest?

Dec 2017 Fysische geneeskunde Dr X:

● invaliderende fantoompijnen ondanks Lyrica (2x300mg), opstart Duloxetine (30mg ’s 

morgens)

● Onevenwicht met kinesiofobie: marchrevalidatie onder begeleiding kinesist.

● Opmeten siliconen liner, dragen zal progressief opgebouwd worden tot 2x 4u per dag na 10 

dagen.

● Stomp is mooi, geen wonden. Siliconen liner wordt goed verdragen. Fantoompijnen 

onvoldoende onder controle, toevoeging Duloxine gunstig effect, advies dit op te hogen naar 

60mg. RX en echo in kader van drukpijn met advies opstart Tolinedol 150mg ’s morgens, 

300mg ’s avonds gedurende 3 maanden. Opmeten koker uitgesteld.



4. STOORNISSEN
voorbeeld gevolgde behandelingen

Maart 2018: consultatie orthese – prothese UZ Leuven, coassistent Y Fysische geneeskunde:

● Calcificatie laten uitrijpen en in sept herevaluatie of er al dan niet een refectie van de 

amputatiestomp dient te gebeuren.

● Enkele beurten kine, nu geen kine meer. Doet oefeningen thuis in afwachting reva UZ 

Pellenberg, ligt 45 min per dag in buiklig.

1/10/18 – 9/11/18 reva UZ Pellenberg

● Kniebrace voor klachten en instabiliteit rechterknie. Gonartrose rechts waarvoor 2 maal 

intra-articulaire infiltratie met Ostenil plus. Verdere ambulante opvolging

● Prothese met bandage ophanging links, vooral ingezet tijdens therapie. 



4. STOORNISSEN
voorbeeld verwachte behandelingen

Worden er nog behandelingen verwacht?

● Gebruiksduur prothese opdrijven.

● Verdere ambulante reva (5x per week onmogelijk owv rechterknie, dus 3 x week kine + ergo).

● Vermoeden TKP rechts op korte termijn.

● Medicatie: Lyrica 300mg



5. AARD VAN HANDICAP



5. AARD VAN HANDICAP

✓ Vooral ikv onderzoek 

✓ “vermoeden van handicap”

- enkel aanduiden wanneer er een zeer sterk vermoeden is maar diagnostiek nog 

lopende is

- niet aanduiden wanneer dit niet verder onderzocht wordt 

✓ “verplaatsen en manipuleren” ≠ “zichzelf verplaatsen” ≠ “algemeen motorische stoornis”



6. OPLEIDING EN TEWERKSTELLING

Deze keuzemenu’s worden 
binnenkort invulvelden!



7. BIJLAGE

Verplichte bijlagen:

● Audiogram (auditieve stoornis)

● Spraakverstaanbaarheidstest bij overgangszone (auditieve stoornis)

● Gezichtsveldonderzoek bij gezichtsvelddefecten (visuele stoornis)

● Attest in kader van art. 6 bis



8. SCHULDVORDERING

Schuldvordering wordt uitbetaald:

● Indien module inhoudelijk correct en volledig is

● Indien module rechtmatig werd ingediend



8. CONCLUSIE

xx



8. CONCLUSIE
Motivering definitie handicap

Waarom gaat het volgens jullie, als MDT zijnde, om 

✓ een ernstig probleem

✓ een blijvend probleem 

✓ met duidelijke beperkingen in de maatschappelijke participatie?



8. CONCLUSIE
Voorbeeld motivering definitie handicap

“Persoon x is getroffen door een handicap volgens artikel 2, 2° van het decreet 
van 7 mei 2004. Deze stoornis Y of diagnose zorgt ervoor dat de persoon moeilijk 
kan functioneren binnen de maatschappij.”

“Persoon x ervaart ernstige beperkingen op vlak van verplaatsing, 
zelfredzaamheid en communicatie waardoor hij niet meer kan gaan werken en 
dagelijks ondersteuning nodig heeft. Deze beperkingen zijn het gevolg van 
aandoening Y, waarvoor geen verdere verbetering te verwachten valt.”



8. CONCLUSIE
Voorbeeld motivering definitie handicap

“Persoon heeft nood aan volgende hulpmiddelen:....”

“Persoon x lijdt aan aandoening Y en kan zonder hulpmiddelen niet meer 
zelfstandig instaan voor zijn huishouden en persoonlijke verzorging. Na de 

doorlopen revalidatie zijn er geen grote verbeteringen meer te verwachten. ”



9. AKKOORD KLANT

xx



ALGEMENE TIPS



AlGEMENE TIPS

✓ Wees concreet!

 vaak slechte dagen waarop ze bijna niets meer kan  

 ongeveer 3x per week zoveel pijn dat niet kan opstaan, aankleden, koken, ...

✓ Opletten met copy paste

✓ Revalidatieperiode steeds concreet vermelden (data!)

✓ Bij motorische stoornissen steeds gewicht & lengte (BMI) vermelden

✓ Verbanden aangeven (vb. bij complexe meervoudige stoornissen)

✓ Vermijd namen in de beschrijvingen



ALGEMENE TIPS

✓ Attesten in kader van art. 6 bis

○ FOD

○ verhoogde kinderbijslag

○ buitengewoon onderwijs

✓ Psychische problemen vermelden indien van toepassing

✓ Palliatief forfait 



MEER HANDVATTEN NODIG?
Kijk op de website!

✓ Dynamisch gegeven!

✓ Er wordt gewerkt aan een notificatiesysteem

✓ Fundamentele wijzigingen worden meegedeeld via infonota’s

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

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


CASUSOEFENING



CASUS
Opdracht

Stap 1: Lees de module A 

Stap 2: Toets af aan definitie handicap

Stap 3: Geef aan wat beter kon

Stap 4: Vergelijk de bevindingen met je buur.



VRAGEN?


