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Welkom!



Inhoud

• Verwelkoming
• PAB procedure 2019
• Prioritering bij PAB
• Ex-post controles in 2019
• Het vereenvoudigd A-document
• Zorgtoeslag en MDT’s (door Kind&Gezin)



PAB procedure



Onder voorbehoud van legistieke 
verankering:

• Vanaf 2019 uitbreiding van de criteria om een PAB te krijgen
• Combinatie met pleegzorg mogelijk



PAB – uitbreiding criteria

Vanaf 2019 worden er drie groepen onderscheiden:
• De meest urgente vragen 
• Langst wachtenden op PAB
• Wachtend op PAB en verblijf in een MFC

Ongeveer 12 miljoen euro wordt verdeeld over de groepen (gefaseerde 
toekenning)



PAB – t.a.v. de cliënt

- Elke cliënt wachtend op een PAB wordt begin januari aangeschreven door  
ACT. De uitbreiding van de criteria wordt aan iedereen meegedeeld, maar 
de brief zoomt in op de situatie die op de cliënt van toepassing is. 

- Te zetten stappen door de cliënt: 
- Groep urgente vragen: zich tot de CPA wenden voor het indienen van een 

priorchecklist
- Groep langwachtenden: verklaring aan de toegangspoort bezorgen indien ze 

het verblijf willen omzetten in budget
- Groep verblijvers in een MFC: verklaring aan de toegangspoort bezorgen 

indien ze het verblijf willen omzetten in budget



PAB – verwachtingen ten aanzien van de  
MDT’s

• Indienen van  priorchecklisten
• Adviseren van de cliënt bij omzetten van verblijf in MFC naar budget
• Indienen nieuwe aanvragen PAB (deadline voor 2019: 4 februari)
• Vergoeding? 

• Indien actualisatie van het A-document zich  opdringt, wordt dit volgens 
geëigende procedures vergoed



PAB - priorchecklists

Wat niet: 

• “7 magische zinnen” waarmee elke priorvraag ‘er door’ geraakt
• ‘Vertel dit zeker niet' en 'dit moet u goed in de verf zetten'. 

Wat dan wel
• Inzicht bieden in de (complexiteit) van de besluitvorming, de logica 

achter het werken met prioriteiten en helderheid verschaffen over welk 
type informatie  het IRPC nodig heeftnom een goede inschatting te 
maken



1a. Indienen











Vier inhoudelijke criteria
• De vier criteria

1. Integriteit
2. Netwerk
3. Effect van de gelopen en lopende hulpverlening
4. Kloof tussen de huidige en gevraagde hulpverlening

• Spanningsveld in de besluitvorming
• Voorbeeld continuïteit
• Voorbeeld netwerk

• Ondersteunende vragen in de besluitvorming



Priorchecklist meteen bij indienen
A-doc/herindicatie
• A-doc als bron van actuele informatie
• Checklist als bron van urgentie

Priorchecklist voor lopend regiedossier
• A-doc als bron voor hulpverleningstraject
• Checklist als bron van actuele informatie en urgentie



Ex-post controles in 2019

Na evaluatie van één jaar werken met ex-post controles werd er geconcludeerd 
dat het eerste jaar beschouwd moet worden als nulmeting en mogelijke evoluties 
dit jaar naar boven zouden kunnen komen. Er leeft echter de indruk dat de inhoud 
van de feedbackgesprekken sterk overeenkomt met deze van vorig jaar: 
• MDT’s die kwaliteitsvolle A-documenten afleverden zijn op dat elan blijven 

verder gaan
• Bij MDT’s met heel wat verbetermogelijkheden lijkt het leereffect zeer beperkt. 

-> niet vreemd gezien de huidige operationalisering van de ex-post 
controles



Ex-post controles in 2019

• Doorkruisende projecten
• Onderzoek vanuit het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek
• Evaluatie van het decreet IJH
• Hertekenen van de jobinhoud van de teams indicatiestelling



Ex-post controles 2019

Opschorting van de ex-post controles in 2019
*Wel wegen op kwaliteit van de A-documenten door ondersteuning op 
maat te bieden
* Vorming aanbieden 



Het vereenvoudigd A-document

Cliënt-centered maken van het A-document vergt ingrijpende aanpassingen 
in INSISTO. 
Eerst ingezet op stabiliteit van het systeem alvorens nieuwe A-document te 
implementeren. 
Andere werkwijze: achter de schermen gebeurt al heel  wat werk
Effectieve zichtbare wijziging voor gebruikers na release op 1 januari 2020
Opmerking: afstemming op PVF minderjarigen
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