Handleiding in- en uitstroom transitie ZiN
Dit document is de ondersteunende technische handleiding bij de infonota “instructies bij het
verwerken van de in- en uitstroomgegevens”. Het is van groot belang dat u beide documenten
samen gebruikt en de instructies gegeven in de infonota nauwgezet opvolgt. De gegevens voor de
in- en uitstroom transitie zin dienen uiterlijk tegen 23 oktober 2017 in de applicatie gecontroleerd
en aangevuld te worden.
Voor technische vragen kan u altijd terecht bij de helpdesk transitie voorzieningen (02/225 86 20 of
transitievz@vaph.be

1 Inloggen
Om de gegevens in-en uitstroom in te vullen, logt u in via de rol “geïntegreerde registratietool”.
Indien u een nieuwe medewerker wenst toe te voegen met deze rol , verwijzen we naar de
handleiding van de geïntegreerde registratietool, terug te vinden op onze website.
(http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/11916904-GIR%3A+ge%C3%AFntegreerde+registratietool.html)
Via de link https://cr.vaph.be komt u op het inlogscherm. U kan inloggen met uw gebruikersnaam
en paswoord. Indien u uw paswoord vergeten bent kan u steeds een nieuw aanvragen via
‘wachtwoord vergeten’ (rode pijl).

Klik op ‘Inloggen’ en u komt terecht in het scherm waar u selecteert onder welke hoedanigheid u
wilt inloggen. U kiest hier voor ‘medewerker.SE.XXX’ en klikt op de knop ‘Selecteren’.

Vervolgens ziet u het startscherm waar u klikt op de knop ‘Geïntegreerde Registratietool
medewerker voorziening’ (blauwe pijl) om daarna te kiezen voor ‘Transitie zin’ (groene pijl).
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2 Invulscherm
2.1 Foto 31/03
U bevindt zich nu op een scherm waar u de zorgzwaarte-inschatting (P en B-waarden) en
zorggebruik van al uw cliënten terugvindt op datum van 31 maart 2016. Deze staan allemaal in het
tabblad ‘Foto 31/03’. Naast ‘Foto 31/03’ ziet u tussen haakjes (xx) uw aantal cliënten staan.

Er is ook een tweede tabblad ‘Foto 31/12’. Naast ‘Foto 31/12’ staat op het beginscherm tussen de
haakjes (0). Deze teller loopt op naar mate u de registratiegegevens van uw cliënten op 31
december 2016 bevestigd heeft.
Het is de bedoeling dat alle cliënten van tabblad ‘Foto 31/03’ overgaan naar het tabblad ‘Foto
31/12’.
Bij elke cliënt ziet u drie knoppen staan

Door te drukken op deze knop bevestigt u dat de “foto” die van uw cliënt genomen werd op 31
december 2016 niet gewijzigd is ten opzichte van de “foto” van 31 maart 2016. Er hebben zich dus
geen wijzigingen voorgedaan. Voor cliënten zonder wijzigingen tussen 31/3 en 31/12 moet u dus
enkel op de knop ‘bevestig’ drukken. De gegevens op het tabblad ‘Foto 31/03’ zullen dus
integraal overgenomen worden naar het tabblad ‘Foto 31/12’.

Indien de registratiegegevens van de cliënt gewijzigd zijn tussen 01 april 2016 en 31 december
2016, brengt u de wijzigingen aan door op de knop ‘wijzig’ te drukken. U komt terecht in een
invulscherm waar u de wijzigingen kan aanbrengen

De bedoeling is dat u hier de registratiegegevens aanpast naar de toestand op 31 december 2016.
Let op, wanneer u na het wijzigen onderaan op de knop ‘Bewaren en bevestigen’ klikt, worden
deze gegevens beschouwd als de toestand van uw cliënt op 31 december 2016.

Wijzigingen van P- en B-waarden zijn uiterst exceptioneel en kunnen, indien gerechtvaardigd, enkel
gewijzigd worden door het VAPH. Indien dit zich voordoet, neemt u contact op met de helpdesk
transitie. Let op: wijzigingen kunnen enkel worden doorgegeven tussen 16 en 23 oktober 2017.
Het VAPH zal de aanvraag tot wijziging inhoudelijk beoordelen.
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Let op! Deze knop gebruikt u enkel voor:



Cliënten die de voorziening definitief verlaten hebben tussen 01 april 2016 en 31 december
2016 of
Cliënten die tijdens deze periode overleden zijn.

Opgelet: Personen die in de loop van 2017 overleden zijn dient u te bevestigen!! Voor deze
personen mag u dus NIET de knop ‘volledige uitstromer’ gebruiken

2.2 Foto 31 december 2016
2.2.1 Bevestigde cliënten uit Foto 31/03
In het tabblad’ Foto 31/12’ vindt u al uw cliënten uit ‘Foto 31/03’ terug, nadat u hun toestand op
31 december 2016 bevestigd heeft, inclusief eventuele wijzigingen die u via wijzigen
registratiegegevens zelf ingaf.
Indien u te ijverig was en/of u vergist hebt, kan u dit terug ongedaan maken door te klikken op de
knop ‘Herbekijk’ (oranje pijl). De gegevens voor deze persoon die zich op tabblad ‘Foto 31/12’
bevonden worden teruggezet naar het tabblad ‘Foto 31/03’.

2.2.2 Nieuwe cliënten
Ook de cliënten die zijn ingestroomd tussen 1 april 2016 en 31 december 2016 dient u in het
tabblad ‘Foto 31/12’ op te nemen. Deze cliënten stonden uiteraard niet op uw foto van 31 maart
2016 en dus ook niet in het tabblad ‘Foto 31/03’. U voegt deze cliënten toe door in het tabblad
‘Foto 31/12’ te klikken op de knop ‘Nieuwe cliënt’ (zwarte pijl) . U komt dan terecht in een
invulscherm waar u de registratiegegevens van de betrokken cliënt invult.
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Enkele belangrijke opmerkingen :










Alle velden met een * dient u in te vullen.
Nieuwe cliënten dienen te zijn ingestroomd via de regels van de zorgregie.
Bij het invullen van de ondersteuning dient u rekening te houden met de maximale toegestane
ondersteuning:
o Zo is 7/7 dag en nacht een maximum. Wanneer iemand in één week 7 dagen dagen nacht ondersteuning krijgt, kan hij geen extra begeleidingen krijgen.
o Dagopvang kan tot 1,5 dagopvang per dag gaan, op voorwaarde dat er geen
nachtondersteuning is voor die dag. Bij 0 nachten kan men dus maximaal tot 10,5
dagopvang gaan. Bij 6 nachten kan men maximaal 7,5 dagopvang doorgeven.
Het deel NRTH is op weekbasis
Het deel RTH is op jaarbasis. De mobiele en ambulante begeleidingen RTH tellen per uur. Dus 1
mobiele/ambulante begeleiding = 1u begeleiding.
Bij nieuwe cliënten dient u steeds de B/P waarde door te geven.
Indien de cliënt reeds ingeschaald was door een andere voorziening kan u de B/P waarde niet
wijzigen. Indien deze foutief zou zijn neemt u hiervoor contact op met de helpdesk.
Het VAPH adviseert om de ondersteuning door te geven tot 2 cijfers na de komma.

Nadat u alle gegevens ingevuld heeft, bevestigt u door te klikken op de knop
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3 Voorbeeld
In dit voorbeeld verhoogt de dag- en nachtondersteuning van mevrouw Eeckman van 6/6 (zie
blauwe pijlen) op tabblad ‘Foto 31/03’ naar 7/7 op tabblad ‘Foto 31/12’, waardoor ook de
permanentie wijzigt. We tonen u hieronder nogmaals de schermen.

Om de geboden ondersteuning te wijzigen klikt u op de knop ‘Wijzig’ (blauwe pijl).

U komt terecht op het invulscherm waar u de registratiegegevens kan wijzigen door het foutieve
aantal dagen ondersteuning te overschrijven.
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Nadat u de foutieve registratiegegevens overschreven hebt klikt u op de knop ‘Bewaren en
bevestigen’ (groene pijl) om deze wijziging definitief te maken.
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U zal merken dat de gewijzigde gegevens (blauwe pijlen) van mevrouw Eeckman nu terugvindt in
het tabblad ‘Foto 31/12’ (rode pijl) en dat deze gegevens bevestigd werden (zwarte pijl).
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