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WAT IS HET VAPH?
Missie en visie
● Missie

“Autonomie en levenskwaliteit voor personen met een handicap”
● Visie

“Klantgerichte en efficiënte partner voor personen met een handicap en
voor diegenen die instaan voor een kwaliteitsvolle ondersteuning”

WAT IS HET VAPH?
Overzicht aanbod VAPH
Zorg en ondersteuning:
•

•

Enkel meerderjarigen: Persoonsvolgende Financiering (PVF) = een budget op maat
○ Cash
○ Voucher (vergunde zorgaanbieder)
Voor minderjarigen (aanvraag via Intersectorale Toegangspoort (ITP)):
○ Opvang en begeleiding in een voorziening (Multifunctioneel Centrum-MFC) of
thuisbegeleiding
○ Persoonlijk-assistentiebudget (PAB)

Tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen
•

Minder- en meerderjarigen (IMB)

WAT IS HET VAPH?
Doelgroep VAPH
Volgens het decreet van 7 mei 2004 is een handicap (definitie):
“Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan
het samenspel tussen:
•
•
•

functiestoornissen van verstandelijke, psychische, lichamelijke en zintuiglijke
aard
beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en
externe factoren”

✓ De persoon moet op moment van aanmelding jonger zijn dan 65 jaar.
✓ De persoon moet in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk gewest wonen.

WAT IS HET VAPH?
Het ICF-model
●
●

●

●

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
Classificatie “menselijk functioneren”
○ lichaamsfuncties en anatomische eigenschappen
○ activiteiten
○ participatie
Gezondheid te beschrijven vanuit
○ lichamelijk,
○ individueel,
○ maatschappelijk perspectief
!! Context ⇒ omgevingsfactoren

WAT IS HET VAPH?
Het ICF-model

Ziekten / aandoeningen

Functies / anatomische
eigenschappen
(stoornissen)

Externe factoren
(positief & negatief)

Activiteiten

Participatie

(beperkingen)

(participatieproblemen)

Persoonlijke factoren
(positief & negatief)

WAT IS HET VAPH?
ICF: consequenties van dit model
•

•

•

Iemand kan een aandoening hebben zonder dat dit leidt tot een ernstige functiestoornis.
(vb. beginnende MS leidt niet onmiddellijk tot een erkenning als persoon met handicap bij het
VAPH)
Iemand kan stoornissen hebben die door externe factoren (hulpmiddelen) niet leiden tot een
ernstig participatieprobleem
(vb. iemand met incontinentie kan incontinentiemateriaal dragen en zo beter participeren in de
samenleving, iemand met gehoorverlies kan mits gehoorapparaten beter participeren in de
samenleving …..)
Persoonlijke factoren zijn belangrijk:
○ persoonlijkheid
○ lichamelijke conditie in het algemeen
○ achtergrond
(vb. CVS/fibromyalgie)

WAT IS HET VAPH?
Doelgroep VAPH
Volgens het decreet van 7 mei 2004 is een handicap (definitie):
“Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan
het samenspel tussen:
•
•
•

functiestoornissen van verstandelijke, psychische, lichamelijke en zintuiglijke
aard
beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en
externe factoren”

✓ De persoon moet op moment van aanmelding jonger zijn dan 65 jaar.
✓ De persoon moet in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk gewest wonen.

AUTOMATISCHE ERKENNING HANDICAP

•
•

Intersectorale toegangspoort ITP van de afdeling continuïteit en toegang van het
Agentschap Jongerenwelzijn.
Artikel 6 bis: er zijn attesten die door een andere overheidsdienst verleend worden.
Aan de hand van die attesten kan automatische inschrijving.

PERSOON MET EEN HANDICAP?
Definitie handicap

Persoon met een handicap volgens decreet VAPH?
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 zintuigelijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van
activiteiten en persoonlijke en externe factoren (decreet 7 mei 2004).

PERSOON MET EEN HANDICAP?
Definitie handicap: “belangrijk”
•

De beperkingen doen een ernstige en méér dan gebruikelijke zorgbehoefte
ontstaan.

•

Heeft invloed op het gehele maatschappelijk functioneren.

•

Nood aan hulpmiddelen en / of zorg specifiek voor de
gehandicaptensector.

PERSOON MET EEN HANDICAP?
Definitie handicap: “langdurig”
= onomkeerbaar, definitief, er is nood aan bijzondere bijstand
Zijn de stoornis(sen) en beperkingen onomkeerbaar en definitief ?
●
●
●
●

Alle aspecten van behandeling mee in beschouwing nemen .
Evolutie onder invloed van behandeling / revalidatie beoordelen.
Toekomstige behandelingsopties aanwezig?
Geen behandeling: medische contra-indicatie versus wens van betrokkene.

PERSOON MET EEN HANDICAP?
Definitie handicap: “langdurig”
= onomkeerbaar, definitief, er is nood aan bijzondere bijstand
● Voorbeelden waarin het definitief karakter niet is aangetoond:
○ artrose van de knie waar nog heelkunde mogelijk is
○ mobiliteitsproblemen bij obesitas zonder intensieve behandeling van het

gewicht
○ incontinentieprobleem zonder een urologisch consult
○ oncologische patiënt: beoordeling functioneren onder chemotherapie of
zonder oncologische revalidatie is niet opportuun.
○ …..

PERSOON MET EEN HANDICAP?
Definitie handicap
Eerste vraag bij opstellen dossier is steeds : is dit een persoon met een handicap?

●
●
●
●

Beoordeling op basis van beperkingen in activiteiten en participatie .
Bij VAPH: definitie is geen cijfermatig gegeven.
Handicap volgens decreet VAPH ≠ handicap bij andere overheid.
Beschikbare middelen zijn niet onuitputtelijk.

PERSOON MET EEN HANDICAP?
Langdurig – palliatieve patiënt – terminale patiënt
•

Palliatieve verzorging in de laatste fase = terminale verzorging en niet gericht
is op een duurzame sociale integratie.

•

Een persoon in een terminale fase (niet eerder ingeschreven) kan men niet
beschouwen als een persoon met een handicap volgens VAPH-decreet
ondanks de aanwezigheid van beperkingen → niet inschrijfbaar.

•

Palliatief forfait op basis van verklaring van behandelend arts:
levensverwachting van maximaal 3 tot 6 maand.

PERSOON MET EEN HANDICAP?
Langdurig – palliatieve patiënt – terminale patiënt
● MDT: belangrijke adviserende rol en de arts staat hierbij centraal.
○
○
○
○

Palliatief forfait door RIZIV?
Hoe functioneert betrokkene op de verschillende domeinen ?
Recent oncologisch verslag noodzakelijk (max 3 maand oud)
MDT-Arts analyseert dossier en MDT brengt de (moeilijke) boodschap dat
dergelijke dossiers geen ondersteuning via het VAPH kunnen krijgen.
○ Informeren over andere mogelijkheden buiten het VAPH. Het is niet de
bedoeling dat een aanvraag bij het VAPH tijd van de zieke persoon in
beslag neemt, waar andere instanties (RIZIV, via de ziekenfondsen,..)
volgens hun bevoegdheid adequatere hulp kunnen bieden.

INDIVIDUELE MATERIËLE BIJSTAND (IMB)

IMB
Regelgeving
•
•

Regelgeving: BVR 13/07/2001
Doel = sociale integratie ondersteunen

•

Voorwaarden:
○ Individuele tegemoetkomingen
○ Meerkosten door handicap
○ Noodzaak, gebruiksfrequentie, werkzaamheid, doelmatigheid → in
verhouding tot de gevraagde bijstand.
○ Residuariteit

IMB
Refertelijst
•

Standaard tegemoetkomingen voor frequent gevraagde hulpmiddelen

•

Opgedeeld:
○ Functiebeperkingen: gehoor, zicht, BL, OL,…
○ Interventieniveaus: aanvulling of vervanging
○ Domeinen: wonen, communicatie, mobiliteit,…

IMB
Refertelijst aanvulling onderste ledematen
•

Ombouwen/aanbouwen van de woning en aanvullende uitrusting - ombouwen/aanbouwen van de woning
• Drempelbruggen
• Hellingbanen
• Herinrichten bestaande badkamer / herinrichten bestaande sanitaire ruimte / bestemmingswijziging: inrichten badkamer in bestaande ruimte
• Plaatsen inloopdouche en afbraakwerken
• Plaatsen van een verhoogd, verlaagd of onderrijdbaar bad en afbraakwerken
• Aanpassen/plaatsen aangepast toilet en afbraakwerken
• Onderrijdbare/onderzitbare wastafel en afbraakwerken
• Toegangsdeur aanpassen (verbreden/verplaatsen/schuifdeur plaatsen)
• Bestemmingswijziging: inrichten badkamer in bestaande ruimte
• Andere (verbouwingen van de woning)
• Traplift

•

Ombouwen/aanbouwen van de woning en aanvullende uitrusting - aanvullende uitrusting bij de woning
• Automatische garagepoortopener (uitgezonderd bij nieuwbouw)
• Handgrepen - beugels *
• Aanvullende trapleuning
• Elektrificatie rolluiken (uitgezonderd bij nieuwbouw) *
• Mobiel parlofoonsysteem (uitgezonderd bij nieuwbouw)
• Aanpassing keuken
• Onderrijdbaar werkvlak
• In hoogte verstelbaar werkvlak
• Aanpassing/vervanging keukenkasten
• Onderrijdbare gootsteen
• …

IMB
Procedure IMB
MDT

MDT, cliënt

Aanvraag
formulier

Module A
objectivering
handicap

Provinciaal kantoor

PEC

Module D

• erkenning handicap
• interventieniveau
• functiebeperking

adviesrapport

OF

RIZIV
bijlagen

hulpmiddel wel
in refertelijst

refertebedrag

✉ voornemen
weigering

ZUZ

30 dagen
verzoek tot heroverweging

HOC
BBC
beslissing

✉ beslissing

IMB
Waar is er werk voor de arts van het MDT?
MODULE D

MODULE A

1

Algemeen beeld

1

Globaal beeld

2

Stoornissen

2

Extra profiel ITP

3

Aard van handicap

3

Motivatieverslag

4 Opleiding & tewerkstelling

4

5

5

Conclusie

Huisbezoek & testverslag

Conclusie

Workflow IMB

PEC
beslist

Module A

IDT
adviseert
MDT informeert
en adviseert

IMB
PEC beslist
Informatie aan PEC:
• Module A .
• Module D: enkel globaal beeld .
• Samenvatting van dossiervoorbereiding .
Indien persoon erkend wordt als persoon met handicap:
• Eventueel toekenning interventieniveaus door PEC.
• Beoordeling noodzaak hulpmiddel.

TIPS & TRICKS VOOR ARTSEN VAN HET MDT

WAT HOORT WAAR?
Situering binnen het MDV

Module A

Voldoet de persoon aan de definitie van handicap?

PEC

objectivering
handicap

Module B

Hoe groot is de nood aan ondersteuning?

objectivering ondersteuningsnood

Module C

Hoe dringend is de nood aan ondersteuning?

checklist
prioritering

Module D
ondersteuningsbehoeften op vlak
van hulpmiddelen en
aanpassingen

Welke hulpmiddelen en aanpassingen heeft de persoon nodig?

RPC

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

MODULE A
Koppeling ICF met modules A en D

Ziekten / aandoeningen

Functies / anatomische
eigenschappen
(stoornissen)

Externe factoren
(positief & negatief)

Activiteiten

Participatie

(beperkingen)

(participatieproblemen)

Persoonlijke factoren
(positief & negatief)

MODULE A
Objectivering stoornissen
●

Ernst van ziekte ( bijvoorbeeld : stadium ; objectieve schaal zoals EDSS (MS) of gemodifieerde
Hoehn &Yahr (Parkinson)

●

Objectivering stoornissen in functies en anatomische eigenschappen.
Bijvoorbeeld:
- klinisch onderzoek: recent; overeenstemmend met stabiele toestand
- functioneel bilan met spierkracht , bewegingsbeperking
- EMG ivm weerslag van compressie zenuwwortels
- longfunctie bij COPD: niet op moment van exacerbatie; meerdere metingen; …

Wat niet? Herhalingen /evoluties van klinische of radiologische onderzoeken ;
geen labo-resultaten; geen operatieverslagen.

MODULE A
Objectivering stoornissen
●

Verwijzing naar recente verslaggeving.
Zeker bij oncologische problematiek.

●

Bij opstoten:
- frequentie , ernst , duur van opstoten vermelden
- nood aan ziekenhuisopname ?
- goede en slechte dagen: verhouding (per week , per maand)
- evolutie hierin
- frequentie van opvolging bij de arts- specialist

MODULE A
Behandeling
●

Alle aspecten van de behandeling van de stoornis : zeker medicatie, paramedische therapie,
voedingsaanpassing, stoppen middelenmisbruik ,…..

●

Behandeling van elke stoornis specifiek toelichten.

●

Proberen om onderscheid te maken tussen eventuele vroegere en actuele behandelingen.

●

Toekomstige behandelingsopties: welke mogelijkheden zijn er ?
Waarom wenst betrokkene niet in te gaan op een eventuele behandeling?

●

Prognose: proberen in te schatten ifv gekende evolutie, mogelijke behandelingsopties .

WEBSITE

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

✓ Kijk op de website
✓ Dynamisch gegeven!
✓ Fundamentele wijzigingen worden meegedeeld via infonota’s

CASUSSEN om niet te vergeten

CASUS 1
Vrouw van 64 jaar

•

•

•
•

Algemeen beeld :
Scala van klachten: angor, schouderlijden, nekpijn, polyartrose,
chronische suprapubisch wonde.
Kine wordt gestart als wonde genezen is.
Gekende diagnose: DM type 2 verwikkeld met nefropathie, morbide obesitas
met PSMF, AHT, hyperlipidaemie, slaapapnoe met CPAP, frozen shoulder.
2017: paralyse m. trapezius links en beperkt plexuslijden
Twee jaar geleden heeft ze keelkanker gehad (operatie en radiotherapie).
Sindsdien meer moe.
Medicatie:
Vasexten-Selozok-Coruno-Serlain--Coversyl-Asaflow-Brilique-LyricaGlucophage

CASUS 1
Vrouw van 64 jaar

•

Beperkingen in activiteiten:
• Mobiliteit: rolstoel nodig uit huis maar niet in huis; transfers moeilijk maar
zelfstandig; kan trap doen maar vermijdt dit .
• ADL: dochter helpt dagelijks bij wassen en kleden ; man smeert brood;
kan flessen niet openen ; huishouden gebeurt door derden muv stof
afnemen. Dochter doet boodschappen en betrokkene gaat soms mee.
Administratie door man. Dagbesteding; vooral TV kijken en rusten.
• Psychisch: is vermoeid, gesloten persoon, neemt antidepressiva.
• Incontinentieproblematiek: vaak te laat op het toilet zowel voor urine
als stoelgang. Krijgt incontinentieforfait van de mutualiteit.

CASUS 1
Vrouw van 64 jaar - uitgewerkte stoornis

•

•

Poly-artrose:
• Toelichting: zie beschrijving .
• Behandeling: medicatie en kine.
Toekomstige behandelingsopties: niet ingevuld.
• Prognose: niet ingevuld.
Myocardinfarct:
• Behandeling: stenting in 2013; geen recente oppuntstelling.
Toekomstige behandelingsopties: niet ingevuld.
• Prognose: niet ingevuld.

CASUS 1
Vrouw van 64 jaar - uitgewerkte stoornis

•

Chronisch obstructieve langaandoening :
• Toelichting: geen info longfunctie ; geen info GOLD klasse.
• Toekomstige behandeling : niet ingevuld.
• Prognose: niet ingevuld.

Vraag aan VAPH : IMB = hulpmiddelen onder AO en AIZ.

Vraag: is dit persoon met een handicap?

CASUS 1
Vrouw van 64 jaar

Beslissing PEC :
PEC vraagt bijkomende info op:
• Behandeling artrose thv knie.
• Actuele info over keelkanker.
• Oorzaak buikwonde.
• Mentale conditie van betrokkene.
Opmerking:
Administratie: gunstig voor erkenning handicap.

CASUS 1

• Werk alle relevante stoornissen uit: obesitas, keelkanker
• Geef noodzakelijke info over stoornis: artrose , COPD
• Wel of niet relevant bij voorgeschiedenis: cardiovasculair

CASUS 2
Man van 56 jaar

Beperkingen in activiteiten:
• Mobiliteit: beperkt staan; beperkt verplaatsen uit huis – 1 km wandelen lukt
niet. Fietst 1 km . Transfers moeizaam : gebruik badplank ; trap met leuning en
achterwaarts afdalen. Transfer toilet lukt beter.
• ADL: probeert op zijn tempo het huishouden uit te voeren; doet kleine
boodschappen; afwassen gebeurt zittend; maar draagt niet veel; kan zelf nog
instaan voor zijn persoonlijke zorg maar gaat soms moeizaam.
• Geen incontinentieproblemen.
Sociaal: woont alleen.

CASUS 2
Man van 56 jaar

Conclusie MDT:
○ botoedeem ter hoogte van de rechter knie aan mediaal tibiaplateau met
overliggende meniscusscheur,
○ rugklachten
○ hartritmestoornissen.
• Brace van het type "Knieapparaat, stevig, met vaste structuur dat de volledige
omtrek van de dij en kuit omvat, met kniescharnier, al dan niet regelbaar
(BIII1)" en steunzolen.
• Voornamelijk fysieke beperkingen die een invloed hebben op zijn
zelfredzaamheid gezien hij alleenwonend is.

CASUS 2
Man van 56 jaar

Verslaggeving orthopedist:
• Hij zal nog eens worden teruggezien begin oktober met een nieuwe MRl-scan
voor herevaluatie.
• Zo er nog klachten zijn en het botoedeem is geslonken → partiële mediale
meniscectomie.
• Zo de klachten echter volledig verdwenen, is het niet strikt noodzakelijk.

CASUS 2
Man van 56 jaar

Vraag aan VAPH : IMB = hulpmiddelen onder AO.

Vraag: is dit een persoon met een handicap?

CASUS 2
Man van 56 jaar

Beslissing PEC:
Geen handicap :
Grote inhoudelijke discordantie.
Het definitieve karakter is allesbehalve aangetoond!
Opmerking:
Administratie: ongunstig voor erkenning handicap.
Aandacht voor recente medische verslagen! Nog
behandeling mogelijk?

CASUS 2
Man van 56 jaar

Beperkingen:
• Pijnklachten : constant pijn – op VAS : 6/10.
• Mobiliteit:
• In huis: korte afstand met krukken . Kan geen trap meer nemen. Transfer rolstoel –
zetel zelfstandig maar moeizaam.
• Uit huis: rolstoel.

• Zelfzorg: hulp verpleegkundige voor wassen (2x/dag verpleegkundige aan huis).
Fijnmotorische handelingen verlopen moeilijk.
Kan zelfstandig eten maar vlees wordt voorgesneden.
Occasionele incontinentie.
• Sociaal: gehuwd – 2 kinderen in huis.
Algemeen beeld: bijna 4 pagina’s.
Globaal beeld: idem algemeen beeld maar zonder toelichting van stoornissen .

CASUS 2
Man van 56 jaar – uitgewerkte stoornissen
Toelichting stoornis N18 nierinsufficiëntie, chronische:
• Chronische nierinsufficiëntie
• Leverfunctiestoornissen op ethyl
• 2007: acuut abdomen met ischemie terminaal ileum behandeld met operatie
• 2010: spoed: buikpijn, epigastrische pijn, braken, koorts
• 2011: Pantomed en toch persisterende maagulcera, episodes met rood bloedverlies per
anum
• 2014: refluxoesofagitis en acute nierinsufficiëntie, prerenaal; chronische diarree, gekend
hartfalen
• 2016: anorexie en abdominale pijn en diarree. Belang van rookstop benadrukt
• 2017: therapieresistent ulcus
Behandelingen? Ja, Transfusie en vochttoediening
Prognose: ongekend

CASUS 2
Man van 56 jaar – uitgewerkte stoornissen
Toelichting stoornis I11 Cardiomyopathie, hypertensieve- (congestief hartfalen)
• Chronische nierinsufficiëntie
• Roken – arteriële hypertensie
• 2005: endomyocardbiopsie: matig uitgesproken myocardvezelhypertrofie. Infectieus proces
• 2008: PFO met vermoeden van paradoxaal embool
• 2008: succesvolle sluiting van PFO met cardiastar device, zo goed als geen residuele shunt
• 2010:atypsiche thoracale last, geen argumenten voor ischemie, normale verntrikelfunctie, te hoge
bloeddruk op te volgen
• 2011: CVA ter hoogte van linker capcula interna. Antrale ulcera en colon ulcera bij gastro- en
coloscopie
• 2014: pijn linkervoet bij 100 meter stappen en etterend wondje van de grote teen. Vermoedelijk
occulsie (sic) van de a. tibialis en een segmantaire occulsie(sic) van de a. tibilais en a. fibularis
• Zo nog 2 pagina’s literatuur – hoe zit het met de cardiomyopathie???
Behandelingen? Ja, medicatie Prognose: ongekend

CASUS 2
Man van 56 jaar
Toelichting stoornis I694 Cerebro-vasculair accident (CVA), NEG, sequelae
• Corfalen op basis van verminderde ventrikelfunctie
• 2005: endomyocardbiopsie. Infectieus proces in regressie. Ventrikel ondersteunende maatregelen
(rookstop, zoutarm dieet, medicatie en folluw-up)
• 2008: PFO met vermoeden van paradoxaal embool
• 2008: succesvolle sluiting van PFO met cardiastar device, zo goed als geen residuele shunt
• 2008: congenitale bicuspide aortoklep met lichte aneurysmale dilatatie van de aorta
• 2010: CVA ter hoogte van de linker capsula interna crux posterior cryptogeen. Antrale ulcera en
colon ulcera bij gastroscopie
• 2011: CVA ter hoogte van linker capsula interna. Antrale ulcera en colon ulcera bij gastro- en
coloscopie
• 2014: pijn linkervoet bij 100 meter stappen en etterend wondje van de grote teen. Vermoedelijk
occulsie (sic) van de a. tibialis en een segmantaire occulsie(sic) van de a. tibialis en a. fibularis
• Zo nog een pagina literatuur – hoe zit het met de functionele gevolgen van het CVA???

Casus 3: man 56 jaar : uitgewerkte stoornissen
Toelichting stoornis I170 Atherosclerose en arteriosclerose perifere bloedvaten
• Corfalen op basis van verminderde ventrikelfunctie
• Roken – arteriële hypertensie
• 2005: endomyocardbiopsie: matig uitgesproken myocardvezelhypertrofie. Infectieus proces
• 2008: PFO met vermoeden van paradoxaal embool
• 2014: pijn linkervoet bij 100 meter stappen en etterend wondje van de grote teen. Vermoedelijk
occulsie (sic) van de a. tibialis en een segmantaire occulsie(sic) van de a. tibialis en a. fibularis
• Zo nog 2 pagina’s literatuur
• Dan opeens: 2014: voorstel onderbeensamputatie links na falen van interventionele chirurgische
behandeling van onderbeen. Toch verwezen voor tweede opinie – been lijkt behouden
• 2014: spoedopname omwille van verwardheid door medicatie gebruik
• 2017: controle van therapieresistent ulcus.
• Behandelingen? Zie boven Prognose: stabiel tot degeneratief ???

CASUS 2
Man van 56 jaar
Vraag aan VAPH : IMB hulpmiddelen onder VO en AIZ .

Beslissing PEC:
Erkenning als persoon met een handicap.
Toekenning AO. Geen toekenning VO noch AIZ.

Opmerking:
Administratie: gunstig voor erkenning handicap.

CASUS 2
Man van 56 jaar

•
•
•

Relevante zaken: beknopt met impact op functioneren
Onder de correcte stoorniscode
Vermijd herhaling

CASUS 3
Vrouw van 30 jaar

•
•
•
•

30 jarige dame met MS
Werkt halftijds als leerkracht
Beperkingen in activiteiten / participatie :
• (Nog) geen mobiliteitsproblemen of problemen in de zelfredzaamheid.
• Urinaire incontinentie.
Inco attest:
• Nood aan absorberend materiaal: 1 inco verband/24 uur.
• Voorkomen: occasioneel.
• Pathofysiologie: urge en stressincontinentie.

CASUS 3
Vrouw van 30 jaar

Vraag aan VAPH : IMB = hulpmiddelen onder AIZ.

Vraag: is dit een persoon met een handicap?

CASUS 3
Vrouw van 30 jaar

CASUS 3
Vrouw van 30 jaar

•
•

PEC beslissing: geen handicap.
HOC beslissing: nog niet bekend.

•

Opmerking:
Administratie: ongunstig voor erkenning handicap.

CASUS 3
Vrouw van 30 jaar

Nood aan incontinentiemateriaal, maar de bewezen nood aan een hulpmiddel
staat niet gelijk aan het hebben van een ernstig participatieprobleem.

Ernst van participatieprobleem beoordelen: geen
zwart – wit verhaal

CASUS 4
Vrouw van 53 jaar met COPD en niertransplantatie

•

Beperkingen in activiteiten / participatie:
• Mobiliteit
•
•

•
•

In huis: met stok of rollator . Kan trap niet nemen owv beperkte mobiliteit en
vermoeidheid.
Uit huis: geduwd in rolstoel.

Zelfzorg: op goede dagen zelfstandig; op slechte dagen hulp nodig bij
wassen en kleden.
ADL: kookt nooit (eet kant en klare maaltijd); poetshulp; zoon doet
boodschappen. Kan geen rol in huishouden opnemen owv verminderde
mobilteit en verminderde inspanningstolerantie.

CASUS 4
Vrouw van 53 jaar met COPD en niertransplantatie

Stoornissen: chronische nierinsufficiëntie en COPD klasse III met een ESW van 39
%.
•

Chronische nierinsufficiëntie:
Hemodialyse vanaf 2013 .
Niertransplantatie in 09/2016  een verbeterde nierfunctie (matige
nierfunctie: e GFR 25 ml/min, in 09/ 2017; creatinine 2,18 mg/dl).

CASUS 4
Vrouw van 53 jaar met COPD en niertransplantatie

•

Respiratoir:
• Astma met gedaalde diffusiecapaciteit, tekens van hyperinflatie en
dyspnoeklachten.
• COPD GOLD III (30/1/2017): voor de transplantatie, beschouwd als
reversibele obstructie, weinig symptomatisch astma, geen bezwaar voor
transplantatie.
• Longfunctie in 01/2017:
VC van 2.65 liter zonder medicatie wat 82 % is van het verwachte.
ESW van 39% zonder medicatie, echter 53 % met medicatie!
Saturatie zonder extra zuurstof : 98 %.

CASUS 4
Vrouw van 53 jaar met COPD en niertransplantatie

•

Respiratoir:
• Juni 2017 bij longarts: weigert een longfunctieonderzoek.
• Slechts 1 longfunctie- onderzoek ;
de resultaten werden in het verslag van het MDT weergegeven zonder de
medicatie!
• Daarenboven: onregelmatig medicatiegebruik en roken.
• Aanvullend huisbezoek door MA: geen bijkomende motivering: geen
aangeleverd attest FOD, geen nieuw verslag van longarts. Wel problemen
maar weinig objectivering.

CASUS 4
Vrouw van 53 jaar met COPD en niertransplantatie

Vraag aan VAPH: hulpmiddelen onder AO.

Vraag: is dit een persoon met een handicap?

CASUS 4
Vrouw van 53 jaar met COPD en niertransplantatie

Beslissing PEC: negatief advies owv onvoldoende objectivatie .

Beslissing HOC: negatief advies.

•
•

Objectivering van stoornissen: recente beoordeling
Vermeld datum van testing – voor of na belangrijke
ingreep

CASUS 5
Vrouw van 58 jaar met COPD

•

Beperkingen in activiteiten / participatie:
• Mobiliteit
• Kan slechts enkele tientallen meter zelfstandig stappen.
• > 30 meter: met rollator of hulp van derde.
• > 300 meter: in rolstoel.
• Zelfzorg en huishouden: bijna volledige overname door derden.
• Werk: verplicht pensioen na loopbaan van 41 jaar.

CASUS 5
Vrouw van 58 jaar met COPD

Stoornis: ademhalingsinsufficiëntie/COPD GOLD III.
• FEV1 = 48% (2017). De diagnose werd gesteld in 2014. Ze is niet afhankelijk
van zuurstof.
Ze rookte in 2016 20 sigaretten per dag: nu nog 5 sigaretten per dag.
• 156 cm groot; weegt 60 kg (-9 kg op 1 jaar sinds relatiebreuk).
• Behandeling en prognose: niet ingevuld in module A.

CASUS 5
Vrouw van 58 jaar met COPD
Longfunctie

10/2/2016

15/2/2017

17/10/2017

Diffusiecapaciteit

97%

90%

110%

FEV1/FVC

68,7 %

68,83%

63,16%

FVC = geforceerde VC

63%

52%

64%

ESW= FEV1

52%

43%

48%

Zuurstofsaturatie

98%

CASUS 5
Vrouw van 58 jaar met COPD

•

COPD : bijkomende info uit bijgevoegde medische verslaggeving:
• Krijgt puffs en preventie infecties in winterperiode.
• Exacerbaties + maar geen hospitalisaties hiervoor.
• Volgde geen revalidatie.
• Het advies van rookstop wordt niet opgevolgd.

•

Vraag aan VAPH : PVF.

•

Vraag : is dit een persoon met een handicap?

CASUS 5
Vrouw van 58 jaar met COPD

•
•

Beslissing PEC: negatief.
Beslissing HOC: negatief.

•
•
•

Relatief goede longfunctiewaarden .
Nog behandelingsopties .
COPD op zich: niet automatisch erkenning
handicap

CASUS 6
Vrouw van 57 jaar met COPD voor en na longtransplantatie

•

Beperkingen in activiteiten / participatie:
•
•
•

•
•

•

Mobiliteit in huis: zonder hulpmiddel; soms met steunname.
Transfer bad is moeilijk. Rechtkomen van toilet: met steunname.
Trap lukt: met rustpauze, traag.
Mobiliteit uit huis: haakt altijd in bij derde; geen hulpmiddel.
Kan 300 meter stappen.
Hulp nodig bij wassen en kleden.
Kan niet helpen bij koken owv verkrampte spieren : laat voorwerpen vallen.

Algemeen beeld: schetst hoe mevrouw was voor de longtransplantatie,
hetgeen nu echter niet meer van toepassing is.
Huisarts duidt geen bijzondere beperkingen aan in zijn attest.

CASUS 6
Vrouw van 57 jaar met COPD voor en na longtransplantatie

Stoornis: COPD.
• Voorgeschiedenis: COPD Gold 4
• Echter intussen in 2015 een dubbele longtransplantatie met goed gevolg:
• FVC: 3,99 liter = 138 % van wat normaal verwacht wordt;
• FEV1: 3,24 liter = 132 % is van het verwachte.
• 2017: specialist: goede longfunctie, hart en nieren zijn goed.
Nachtelijke slaapapnoe, maar de CPAP-therapie wordt niet goed
verdragen.

FOD Sociale Zekerheid 9 punten, maar nog niet aangepast na de transplantatie.

CASUS 6
Vrouw van 57 jaar met COPD voor en na longtransplantatie

Vraag aan VAPH : hulpmiddelen onder AO .

Vraag: is dit een persoon met een handicap?

CASUS 6
Vrouw van 57 jaar met COPD voor en na longtransplantatie

PEC beslissing: negatief.

HOC beslissing: negatief.

•
•

Let op: beoordelingen voor of na behandeling!
Recente medische info dient als basis voor
opmaken module A.

CASUS 7
Man van 63 jaar met auditieve beperkingen

Stoornis:
• 63-jarige man met een bilateraal gehoorverlies: audiogram:
• op 2000 Herz 60 decibel verlies rechts en 60 decibel verlies links.
• BIAP: rechts 52,5 en links 54.
• beiderzijds hoortoestellen, problemen om de TV te verstaan; hoort geen
wekker.
• Sociaal: woont samen met zijn echtgenote en met volwassen zoon die gaan
werken.
• Loopbaan: bouw: grondboringen. sinds 5 jaar met SWT (brugpensioen).

CASUS 7
Man van 63 jaar met auditieve beperkingen

•

Gezien gehoorverlies in grijze zone (41 tot en met 55dB)
spraakverstaanbaarheidstest is noodzakelijk: zonder en met optimale
correctie, afgenomen in stilte en vrij veld (werd bijgevraagd).
Test van de audioloog opgestuurd: niet duidelijk in welke omstandigheden die
test werd afgenomen.
• ZONDER hoorapparaten hoort dhr. slecht:
pas bij 80 decibel (schreeuwniveau) verstaat hij 90 % van wat wordt
gezegd. De test werd echter niet MET hoorapparaten gedaan.
• MET hoorapparaten goed spraakverstaan: tot 100 %.

CASUS 7
Man van 63 jaar met auditieve beperkingen

Vraag aan VAPH : IMB onder aanvulling gehoor.

Vraag: is dit een persoon met een handicap?

CASUS 7
Man van 63 jaar met auditieve beperkingen

PEC beslist: negatief.
• Het totale functioneren van dhr. is niet in die mate beperkt dat hij
behoort tot de doelgroep van het VAPH. Iemand met beperkingen door
gehoorverlies is niet noodzakelijk een persoon met een handicap.
Inschrijven in het VAPH heeft meer gevolgen dan hulpmiddelen
verstrekken.
• Het geluidsoverdrachtsysteem kan comfort bieden, maar betrokkene zijn
gehoorverlies is niet van die aard dit echt noodzakelijk is.

https://www.vaph.be/professionelen/mdt/mdv/modules/auditieve stoornis

CASUS 8
Man van 56 jaar met visuele beperkingen

Stoornis: glaucoom:
• Beiderzijds verminderd gezichtsveld (kleiner dan 20° wordt bij RIZIV als
slechtziend beschreven): op basis van bijgevoegde gezichtsvelden:
• rechteroog: kokerzicht minder dan 5 °;
• linkeroog: lijkt ook kokerzicht maar wel meer dan 5°, eerder tot 10°.
• Gezichtsscherpte met correctie: verzicht: 9/10 met beide ogen met bril.

CASUS 8
Man van 56 jaar met visuele beperkingen

Beperkingen:
• Verplaatsing in huis: weinig problemen , tenzij onverwachte situatie (kast
open, voorwerp op grond).
• Verplaatsing uit huis: ziet niveauverschil niet ; ziet paaltjes niet; loopt tegen
personen aan; kan straatnaam niet lezen.
• ADL: kan zichzelf douchen; scheren is moeilijker; kan visuele controle bij
stofzuigen niet goed doen; herkent in winkel producten niet goed; vermijdt
cash betalingen .
Werkt halftijds als leerkracht. Is lid van fitnessclub.
Woont samen met partner.

CASUS 8
Man van 56 jaar met visuele beperkingen

Vraag aan VAPH : IMB onder aanvulling gezicht.

Vraag : is dit een persoon met een handicap ?
Website: erkenning handicap indien visus thv beste oog met correctie <0,3 .

https://www.vaph.be/professionelen/mdt/mdv/modules/visuelestoornis

CASUS 8
Man van 56 jaar met visuele beperkingen

Beslissing PEC: gunstig advies voor erkenning handicap.

Visus is meer dan gezichtsscherpte alleen

CASUS 9
Vrouw 58 jaar

• Aandoening: urologische aanlegstoornis.
• Stoornissen: anatomisch blaasextrofie, prolaps blaasmucosa en poliep
blaasmucosa ; afwezige sfincteractiviteit thv blaas waardoor incontinentie
voor urine.
• Activiteiten en beperkingen : zie schema ICF .
• Persoonlijke en externe factoren: zie schema ICF.
IMB vraag: AIZ.
Vraag: is dit een persoon met een handicap?

CASUS 9
Vrouw 58 jaar

Beslissing PEC : Erkenning handicap.

Opmerking:
Advies administratie was negatief voor erkenning handicap.

CASUS 9
Vrouw 58 jaar

• Erkenning handicap is niet zwart-wit .
• Geïsoleerde incontinentie: medisch probleem – veel
behandelingsmogelijkheden

TAKE HOME MESSAGE
● Samenvatting medische gegevens, zonder tegenstrijdigheden
● Codes invullen (meest passend)

● Globaal beeld: lengte en gewicht; concreet motorisch en cognitief functioneren na
optimale behandeling  persoon met een handicap?
● Echt multidisciplinair verslag met arts
○ betrokkene zelf zien
○ zelf contact opnemen met de behandelend arts

