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Het objectiveren van de ondersteuningsnood bij een vraag naar een
persoonsvolgend budget (PVB) kan op twee manieren uitgevoerd worden: ofwel
beschrijvend ofwel d.m.v. een zorgzwaarte-instrument (ZZI).
De keuze voor de ene dan wel de andere wijze van objectiveren is gebonden aan
regels zoals opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering over de indiening
en afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks
toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een
handicap en de terbeschikkingstelling van dat budget (Art. 1 16°, Art. 19 – 21).
Bijkomende informatie over deze regels vindt u op: www.vaph.be >
Persoonsvolgende Financiering (PVF) > Informatie voor professionelen > Vorming >
Praktijkgerichte opleiding Persoonsvolgende Financiering (PVF).
Om jullie te helpen bij deze keuze, zal Helios in de nabije toekomst vermelden
welke wijze van objectivering van de ondersteuningsnood toegepast moet worden:
• ZZI-afname verplicht
• Beschrijvende objectivering mag
• Afweging door het MDT omwille van de vraag naar dagondersteuning en
de eventuele verzwaring van het gewicht bij een stijgende B/P-waarde
In afwachting van deze automatische stap in Helios, kan het Excelbestand in bijlage
gebruikt worden. Door het ingeven van de vraag van de persoon, uitgedrukt in
frequentie per ondersteuningsfunctie en/of de vraag naar oproepbare
permanentie, verschijnt de toe te passen objectiveringswijze automatisch.
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Volgende uitkomsten zijn hierbij mogelijk:
•
•
•
•

RTH: Er is geen objectivering van de ondersteuningsnood nodig
Afhankelijk van ON: Een ZZI-afname is niet verplicht maar omwille van de vraag naar
dagondersteuning, kan het aangewezen zijn om een ZZI af te nemen als de geschatte B/P-waarde
groter is dan B3/P3
Beschrijvend mag: Een beschrijvende objectivering volstaat
ZZI verplicht: Het ZZI moet verplicht afgenomen worden

Instructies voor het invullen van het Excelbestand

1.

2.

3.

In het Excelbestand kunnen enkel de grijze velden ingevuld worden. Als een ander veld wordt ingevuld,
verschijnt er een foutmelding. Hieronder volgt een korte toelichting over het gebruik van het Excelbestand.
1. Bij de globale en individuele ondersteuningsfuncties dient de overeenkomstige frequentie
ingevuld te worden. De frequentie is terug te vinden in het goedgekeurde OP PVB van de persoon
in kwestie.
2. Als er oproepbare permanentie gevraagd wordt door de persoon, klik dan op

en duid ‘ja’ aan.

3. Als de grijze velden ingevuld zijn, kan de wijze van objectiveren afgelezen worden naast het veld
‘ZZI nodig?’ : ‘RTH’ ; ‘Afhankelijk van ON’ ; ‘Beschrijvend mag’ ; ‘ZZI verplicht’
De cellen naast de velden ‘TOTAAL gewicht’ en ‘Gevraagde BC’ geven bijkomende informatie over
respectievelijk het totale gewicht van de vraag en de gevraagde budgetcategorie die overeenkomt met
deze vraag. Deze resultaten worden enkel gebruikt voor de automatische berekening van de toe te passen
wijze van objectivering.
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