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Advies van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. O2-O7-

20í 3 inzake het Evaluatierapport van de Simulatie Diagnose' en

Indicatiestelling (Del )

Geachte heer Bursens

Het Raadgevend Comité bij het Vtaams Agentschap voor Personen met een
Handicap, heeft tijdens de zitting van 2 juli het evaluatierapport van de simutatie
D&l (toegeticht op de zitting van het comité d.d. 28-05-2013, zie stuk
DOC/RC/2O13128.05117) besproken, en brengt volgend advies uit.

Het Raadgevend Comité heeft kennis genomen van de voorbereidende adviezen,
respectievetijk uitgebracht door de permanente werkgroepen Inschrijving &
Evatuatie (op 24 juni 2013) en lndividuete Materiëte Bijstand & Universal Design
(op i2 juni 2013)1. Het comité stuit zich aan bij de bevindingen van beide
werkgroepen. Het addes bevat tv/ee tuiken:

a) Het gebruik van Classificêrende Diagnostische Protocollen (CDP's) en
Hulpmiddelenfiches (HlrtF)

Het Raadgevend Comité is van oordeet dat de CDP's en de hulpmiddelenfiches
nuttige instrumenten ziin om tot gestandaardiseerde en gemotiveerde diagnose-
en indicatiestetting te komen. De in het vooruitzicht gestetde inhoudelijke en
praktische aanpassingen moeten wel gerealiseerd worden. Ook in de toekomst
moet op evoluerende inzichten en ervaringen worden ingespeeid en moeten
aanpassingen vlot kunnen gebeuren. Het raadgevend comité benadrukt nogmaals
dat deze instrumenten niet verabsoluteerd mogen worden. Het zijn en btijven
hutpmiddeten, die de procedure vereenvoudigen indien men beantwoordt aan de
criteria. Dit mag echter niet verhinderen dat een deskundig advies kan aantonen
dat een hutpmiddet toch nodig is. Er moet dus flexibet mee worden omgegaan.
Uitzonderingen moeten mogetijk zijn om goed en efficiënt te kunnen inspeten op
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de diverse noden. Verder stett het comité dat het omwitle van de ftexibititeit niet

aangewezen is dat de CDP's juridisch verankerd zouden worden.

De hutpmiddelenfiches kunnen wet in de regelgeving worden opgenomen ats

meteen ook uitzonderingsmogetijkheden worden voorzien voor grensgevatten. l'let

comité adviseert om de HMF, na verwerking van de opmerkingen door de
betrokken permanente werkgroepen, opnieuw op deze fora te toetsen voorateer
deze juridisch te verankeren.

b) Inzake het organisatiemodel

Het Raadgevend Comité onderschrijft het negatieve advies van beide permanente

werkgroepen voor de implementatie van het nieuwe organisatiemodet. Het comité

stett vast dat een groot aantat aspecten niet uitgetest of onderzocht is, waardoor
er vele onduidetijkheden btijven.
Het comité is van mening dat de simulatie m.b.t. het nieuwe model geen

meerwaarde heeft aangetoond ten opzichte van het thans gangbare systeem. Er is

onvotdoende bewezen dat de nieuwe aanpak tot een adequater antwoord op de
ondersteuningsvragen teidt. Het Ís helemaal niet bewezen dat het nieuwe
organisatiemodet efficiënter, snetter of eenvoudiger is dan het huidige ats dit met

dezelfde mankracht en tijd zou kunnen werken.
l

Het comité stelt overigens vast dat de laatste inspectieverstagen vermetden dat

de kwatiteit van de MDT's sterk verbeterd is sinds de invoering van de
kwatiteitseisen.
Het Comité is van oordeet dat om de kwatiteit nog beter te garanderen, er beter

kan geïhvesteerd worden in de werking en de ondersteuning van de MDT's en de
Provinciate Evatuatiecommissies (PEC's).

Het Raadgevend Comité stett dat wanneer men meer controte wenst op de

werking van de MDT's dit mogetijk moet zijn. De mogetijkheid van een 'vtiegend'
D&l-team dat de MDT's opteidt, ondersteunt en controteert, en indien nodig

sanctioneert, wordt door verschittende leden nuttiger geacht dan het doorvoeren

van een nieuw organisatiemodel waarvan de meerwaarde en de kwatiteit
geenszins is aangetoond.

Het comité is van oordeel dat de huidige PEC-procedure, met de daar aanwezige

ervaring en deskundigheid moet behouden btijven. Maar ook hier zou meer moeten
geihvesteerd worden in kwatiteitsverhogende maatregeten (wijze waarop dossier

samengestetd en afgehandetd wordt). Binnen deze procedure zou men de

concensusdossiers ook kunnen verhogen waardoor enkel de moeitijkere dossiers ter

zitting moeten besproken worden. Bovendien zou aan de PEC - mits toevoeging

van desbetreffende expertise - ook de bijkomende beoordetingsbevoegdheid
inzake de toewijzing van de concrete ondersteuning op het vlak van zorgvorm en

hutpmiddelen kunnen worden toegewezen.

Het comité pleit tevens voor het behoud van een 'second opinion'-procedure via
de Heroverwegingscommissie (HOC) aangezien deze taagdrempetig is en ook de
sector hierin, vanuit de praktijk, vertegenwoordigd is.
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Ook het PEC-HOC-overteg moet behouden btijven.
Het comité beklemtoont ten stotte het betang van de aanwezigheid van gebruikers
in elke stap van de waluatieprocedure.

lk dank u bij voorbaat om dit advies tevens te witten overmaken aan de Vlaamse
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Met de meeste hoogachting

Voorzitter van het Raadgevend Comité


