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Opleiding MDT’s, ZZI en toepassing overmacht
Aanleiding
Deze infonota betreft een vervolg op infonota 1804, met name het opvragen van informatie en
de uitbetaling van de schuldvordering bij verslagen van onvoldoende kwaliteit.

In infonota 1804 werd gesteld dat het VAPH wil toewerken naar een systeem waarbij de
ingediende modules steeds volledig en kwaliteitsvol zijn. Indien blijkt dat de aangeleverde
informatie van ondergeschikte kwaliteit of onvolledig is, werd gesteld dat het multidisciplinair
team (MDT) vanaf 1 januari 2019 geen schuldvordering meer zal ontvangen voor de
desbetreffende module. Het VAPH onderkent het belang van een traject ter ondersteuning en
begeleiding van de MDT’s. Er werd bijgevolg een overgangsfase voorzien tot 1 januari 2019,
waarbij bemerkingen omtrent de modules aan het MDT gecommuniceerd werden.

Het VAPH wenst echter een bijkomend initiatief te nemen binnen het traject ter ondersteuning
en begeleiding van de MDT’s. In het voorjaar van 2019 zal er met behulp van een opleiding
intensief ingezet worden op kwalitatief en volledig invullen van de verschillende modules. De
nieuwe richtlijn omtrent het opvragen van informatie en het uitbetalen van de schuldvordering,
zoals vermeld in infonota 1804, wordt daarom voorlopig uitgesteld. We hopen dat de geleverde
inspanningen tijdens de opleidingen het beoogde resultaat bereiken, zodat op een later tijdstip
een vlotte overgang naar het nieuwe systeem mogelijk is.
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Opleiding MDT’s
Er wordt een opleidingspakket voorzien voor alle medewerkers van MDT’s inzake module A, C en
D. De focus van die opleiding ligt op het correct en volledig invullen van de verschillende modules.
Er wordt verwacht dat de richtlijnen die worden meegedeeld tijdens de opleiding ook worden
opgevolgd door de MDT’s en doorgegeven worden aan nieuwe personeelsleden. Er wordt later
meer informatie meegedeeld omtrent de data van de opleidingen en de inschrijvingen. Van ieder
multidisciplinair team wordt een maximale aanwezigheid verwacht.

Annulatie ZZI-intervisies
Momenteel is er onderzoek lopende om het Zorgzwaarte-Instrument (ZZI) te optimaliseren. De
geplande intervisies in het voorjaar van 2019 zullen daarom niet meer doorgaan en het certificaat
van alle inschalers wordt verlengd tot aan de opleidingen voor het nieuwe ZZI. Inschalers die zich
reeds voor een intervisiemoment hebben ingeschreven, zullen hiervan per mail op de hoogte
worden gesteld.

Wanneer het nieuw ZZI beschikbaar is, wordt verwacht dat alle inschalers een opleiding volgen
omtrent dit nieuw ZZI. Vanaf 2020 zullen er opnieuw intervisies georganiseerd worden. De
inschalers-voorwaarde “behalen van een consensus voor het vervallen van het certificaat” zal dan
opnieuw verplicht worden om inschaler te blijven.

Verlenging soepele toepassing overmacht voor aanvragen
persoonsvolgend budget (PVB)
Het MDT kan in bepaalde gevallen in de onmogelijkheid verkeren om een multidisciplinair verslag
(MDV) van een cliënt te vervolledigen, waardoor de datum van aanvraag dreigt te verschuiven. In
dergelijke gevallen kan het MDT zich beroepen op ‘overmacht’ voor vragen naar persoonsvolgend
budget.

In infonota 1807 werd reeds gesteld dat er een soepelere toepassing was van het begrip
‘overmacht’ tot en 31 december 2018. Deze toepassing wordt, volgens dezelfde richtlijnen,

verlengd totdat een nieuwe regeling is uitgewerkt.

Er is consensus bereikt over het gegeven dat het in bepaalde uitzonderingssituaties mogelijk moet
zijn om behoud van aanvraagdatum van de vraag te voorzien, ook al kan de vooropgesteld termijn
van 5 maanden niet behaald worden. Het VAPH voorziet een overgangsfase tot aan de
inwerkingtreding van de uitgewerkte consensus, in de vorm van deze tijdelijke werkafspraak tussen
de MDT’s en het VAPH houdende een soepeler hantering van de overmachtsregel.
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