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10 juti 2013
Comitéuitgebrachttijdens zijn zitting d.d. O2-O7Adviesvan het Raadgevend
en
van de SimulatieDiagnose'
20í 3 inzakehet Evaluatierapport
(Del)
Indicatiestelling
GeachteheerBursens
met een
voor Personen
Comitébij het VtaamsAgentschap
Het Raadgevend
juli
van
de simutatie
het
evaluatierapport
van
2
Handicap,heeft tijdensde zitting
zie
stuk
D&l (toegetichtop de zittingvan het comitéd.d. 28-05-2013,
en brengtvolgendadviesuit.
besproken,
DOC/RC/2O13128.05117)
adviezen,
Het Raadgevend
Comitéheeft kennisgenomenvan de voorbereidende
&
Inschrijving
permanente
werkgroepen
uitgebrachtdoorde
respectievetijk
MateriëteBijstand& UniversalDesign
Evatuatie(op24 juni 2013)en lndividuete
van beide
(op i2 juni 2013)1.Het comitéstuitzichaanbij de bevindingen
tuiken:
werkgroepen.Het addes bevat tv/ee
Protocollen(CDP's)en
Diagnostische
a) Het gebruikvan Classificêrende
Hulpmiddelenfiches(HlrtF)
Comitéis vanoordeetdat de CDP'sen de hulpmiddelenfiches
Het Raadgevend
en gemotiveerdediagnosenuttige instrumentenziin om tot gestandaardiseerde
en indicatiestettingte komen.Dein het vooruitzichtgestetdeinhoudelijkeen
moetenwel gerealiseerdworden.Ookin de toekomst
praktischeaanpassingen
moet op evoluerendeinzichtenen ervaringenwordeningespeeiden moeten
comitébenadruktnogmaals
vlot kunnengebeuren.Het raadgevend
aanpassingen
mogenworden.Het zijn en btijven
niet verabsoluteerd
dat dezeinstrumenten
indienmenbeantwoordtaande
procedure
vereenvoudigen
die de
hutpmiddeten,
criteria. Dit magechter niet verhinderendat een deskundigadvies kan aantonen
dat een hutpmiddettoch nodigis. Er moet dusflexibet meewordenomgegaan.
moetenmogetijkzijn om goeden efficiënt te kunneninspetenop
Uitzonderingen
1 Zie de respectieve
en21-2
stukkenDOC|RC|7013/07.07121.1
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de diversenoden.Verderstett het comitédat het omwitlevande ftexibititeitniet
is dat de CDP'sjuridischverankerdzoudenworden.
aangewezen
ats
wordenopgenomen
kunnenwet in de regelgeving
Dehutpmiddelenfiches
grensgevatten.
l'let
voor
voorzien
worden
meteenook uitzonderingsmogetijkheden
de
door
de
opmerkingen
comité adviseertom de HMF,na verwerkingvan
opnieuwop dezefora te toetsenvoorateer
werkgroepen,
betrokkenpermanente
juridisch
verankeren.
te
deze
b) Inzakehet organisatiemodel
Comitéonderschrijfthet negatieveadviesvan beidepermanente
Het Raadgevend
Het comité
van het nieuweorganisatiemodet.
voorde implementatie
werkgroepen
is,
waardoor
of
onderzocht
stett vast dat een groot aantataspectenniet uitgetest
btijven.
er vele onduidetijkheden
Hetcomitéis vanmeningdat de simulatiem.b.t. het nieuwemodelgeen
systeem.Er is
ten opzichtevan het thansgangbare
heeft aangetoond
meerwaarde
op de
antwoord
adequater
een
bewezendat de nieuweaanpaktot
onvotdoende
teidt. Het Ís helemaalniet bewezendat het nieuwe
ondersteuningsvragen
is dan het huidigeatsdit met
efficiënter,snetterof eenvoudiger
organisatiemodet
werken.
kunnen
zou
en
tijd
dezelfdemankracht
l

vermetdendat
Het comité stelt overigensvast dat de laatsteinspectieverstagen
de kwatiteit van de MDT'ssterk verbeterdis sindsde invoeringvan de
kwatiteitseisen.
er beter
Het Comitéis vanoordeetdat om de kwatiteitnogbeterte garanderen,
en de
de
MDT's
van
wordenin de werkingen de ondersteuning
kangeïhvesteerd
(PEC's).
Evatuatiecommissies
Provinciate
Comitéstett dat wanneermenmeercontrotewenstop de
Het Raadgevend
vaneen 'vtiegend'
werkingvan de MDT'sdit mogetijkmoetzijn. Demogetijkheid
en controteert,en indiennodig
D&l-teamdat de MDT'sopteidt,ondersteunt
nuttiger geachtdan het doorvoeren
leden
verschittende
sanctioneert,wordt door
en de kwatiteit
meerwaarde
waarvande
vaneen nieuworganisatiemodel
geenszins
is aangetoond.
met de daar aanwezige
Het comitéis vanoordeeldat de huidigePEC-procedure,
hier zoumeermoeten
ook
Maar
moetbehoudenbtijven.
ervaringen deskundigheid
(wijze
waaropdossier
maatregeten
geihvesteerdwordenin kwatiteitsverhogende
wordt). Binnendezeprocedurezoumende
en afgehandetd
samengestetd
verhogenwaardoorenkel de moeitijkeredossierster
kunnen
ook
concensusdossiers
zouaande PEC- mits toevoeging
worden.Bovendien
zitting moetenbesproken
van desbetreffendeexpertise- ook de bijkomendebeoordetingsbevoegdheid
op het vlak van zorgvormen
inzakede toewijzingvan de concreteondersteuning
toegewezen.
worden
kunnen
hutpmiddelen
via
Het comitépleit tevensvoor het behoudvaneen 'secondopinion'-procedure
de
is
en
ook
taagdrempetig
(HOC)
deze
aangezien
de Heroverwegingscommissie
is.
sectorhierin,vanuitde praktijk,vertegenwoordigd
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moet behoudenbtijven.
Ookhet PEC-HOC-overteg
van gebruikers
Het comité beklemtoontten stotte het betangvan de aanwezigheid
in elke stapvan de waluatieprocedure.
lk dank u bij voorbaatom dit adviestevenste witten overmakenaan de Vlaamse
en Gezin.
ministervan Welzijn, Volksgezondheid
Met de meestehoogachting

Voorzitter van het RaadgevendComité

