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      Nummer: INF/MDT/1604   
   
 
      Brussel, 15 maart 2016 

 
 
 

     Aan de instanties die erkend zijn om 
multidisciplinaire verslagen af te leveren 

 
Aan de voorzitter en de leden van de permanente 
werkgroep “Inschrijvingen en Evaluaties” en 
“Individuele Materiële Bijstand en Universal Design” 

 
Aan de voorzitter en de leden van de Bijzondere 
Bijstandscommissie 

 
Aan de organisaties die erkend zijn om de Personen 
met een handicap of hun gezinnen te 
vertegenwoordigen 

 
Aan de voorzitter en de leden van de Provinciale 
Evaluatiecommissies en de Adviescommissies 

 
 Aan de experts voor gespecialiseerde persoonlijke 
adviesverlening.  

 
Aan de voorzitter en de leden van het 
Toezichtscomité 

       
      Aan het Agentschap Inspectie  
 
 
Vragen naar:  
Pieter Adriaens, T 02 225 86 28, e-mail: pieter.adriaens@vaph.be 
 
 

Betreft: toegang tot het ‘dossier’ van de klant voor MDT’s 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 

Toegang tot gegevens van de klant voor MDT’s 

 
Het VAPH streeft ernaar om de werking van de multidisciplinaire teams zoveel mogelijk te faciliteren 
en ondersteunen. 
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Daarom wordt het vanaf 4 maart 2016 mogelijk voor de MDT’s om mits expliciete toestemming van de 
klant de beschikbare gegevens te raadplegen. 
 
Over welke gegevens gaat het? 
 
In een eerste fase (maart 2016) gaat dit over: 

 De ondersteuningsplannen 

 De oude adviesrapporten, multidisciplinaire verslagen en PAB-inschalingsverslagen opgemaakt 
in Griffoen en omgezet naar Helios 

 
In een latere fase (hopelijk eind 2016) gaat dit ook over: 

 Het volledige dossier zoals ook raadpleegbaar in mijn.vaph door de klant zelf 
 
 
Hoe regelt u de toestemming? 
 
In een eerste fase (maart 2016) werkt dit als volgt: 

 U laat de cliënt het toestemmingsformulier ‘Toestemming tot inzage in het dossier’ invullen 
en ondertekenen. U houdt het formulier bij. Dit kan deel uitmaken van inspectie. 

 U registreert in het klantscherm in Helios dat u toestemming hebt. Eens u toestemming hebt, 
is dit veld niet meer wijzigbaar. Dit is om te vermijden dat toestemmingen misbruikt worden. 

 De administratie van het VAPH kan indien nodig de toestemming aanpassen. 
 
In een latere fase (najaar 2016) wordt voorzien dat: 

 De klant dit zelf kan aanpassen in mijn.vaph 

 U het formulier kan uploaden in Helios 
 
 
Wat als de cliënt u geen toestemming verleent? 
 
Wanneer de cliënt geen toestemming verleent, zal u nog steeds: 

 Uw eigen gemaakte verslagen kunnen raadplegen in Helios  

 De eindschets van het ondersteuningsplan inkijken wanneer u voor deze klant verslagen moet 
opmaken in het kader van een aanvraag voor een persoonsvolgend budget. 

 
 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
James Van Casteren 
Administrateur-generaal 


