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Helpt u mee om de nieuwe methodiek zorgzwaartebepaling bij minderjarigen te ontwikkelen?
Geachte mevrouw
Geachte heer
Het VAPH heeft de voorbije periode samen met verschillende actoren binnen de jeugdhulp een
methodiek voor zorgzwaartebepaling voor minderjarigen ontwikkeld. Die methodiek is belangrijk
om in de toekomst te evolueren naar een zorgzwaarte-gerelateerde financiering voor minderjarige
personen met een handicap. Voor we de methodiek kunnen gebruiken, moet er getest worden om
zeker te zijn dat de zorgzwaarte correct gemeten wordt. Het VAPH zoekt daarom minderjarige
personen met een handicap die willen deelnemen aan het onderzoek om de nieuwe methodiek
zorgzwaartebepaling uit te testen.

Wie kan deelnemen?
We bevragen zo veel mogelijk kinderen en jongeren met een handicap met een leeftijd van 6 tot
18 jaar.
Het is belangrijk dat u en uw kind of jongere meewerken aan het onderzoek zodat er voldoende
minderjarigen met verschillende profielen (verschillende leeftijden en handicaps) in de
onderzoeksgroep vertegenwoordigd zijn. Alleen zo kunnen we er zeker van zijn dat het instrument

ook voor uw kind of jongere goed zal werken.

Hoe verloopt een deelname praktisch?
Deelname aan het onderzoek is volledig vrijwillig en kan na inschrijving via
www.vaph.be/deelname-aan-onderzoek (voor 15 januari 2020, bij voorkeur vroeger). U kunt ook
uw bijstandsorganisatie of de voorziening die uw kind ondersteunt, vragen om u te helpen bij de
inschrijving voor het onderzoek.
Na de inschrijving nemen wij verder contact met u op met meer informatie over het onderzoek.
Daarna kunt u nog kiezen of u deelneemt of niet.
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Minderjarigen en hun ouders die willen deelnemen, worden tussen januari en februari 2020
gecontacteerd. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek (tussen maart en juni
2020) met twee personen die het kind of de jongere goed kennen. Tijdens dat gesprek zal een
inschaler heel wat vragen (uit de methodiek zorgzwaartebepaling) stellen over het kind of de
jongere. We schatten dat het gesprek zo’n 3 uur zal duren.
Na de inschaling kan de minderjarige rekenen op een bedanking voor zijn/haar deelname in de
vorm van een cadeaubon.
In de bijlage bij deze brief vindt u meer uitleg over het gesprek en over het verdere verloop van het
onderzoek.

Heeft uw deelname een invloed op het dossier van uw kind?
Neen, wij gebruiken uw antwoorden enkel voor het wetenschappelijk onderzoek en nemen ze niet
in het dossier van uw kind of jongere op.
Deelname aan het onderzoek heeft dan ook geen enkel gevolg voor het dossier van uw kind of
jongere. Deelname heeft ook geen invloed op de ondersteuning die uw kind of jongere op dit
ogenblik of in de toekomst krijgt.

Welke voordelen heeft uw deelname?
Zonder uw hulp is het voor ons onmogelijk een goede methodiek te ontwikkelen. We denken dat
het ook voor u voordelen heeft.
Zo krijgt u de kans de nieuwe methodiek zorgzwaartebepaling voor minderjarigen als een van de
eersten te leren kennen. Ook zult u de inschalingswaarden kennen die met de methodiek bekomen
worden voor uw kind of jongere. Dankzij de deelname krijgt u dus een uitgebreid zicht op de
ondersteuningsnoden van uw kind of jongere op verschillende levensdomeinen. Dat kan verrijkend
zijn bij het opstellen van een ondersteuningsplan.

Hebt u nog verdere vragen?
Dries Bleys helpt u graag verder bij al uw vragen over dit onderzoek. U kunt hem mailen
(beleid@vaph.be) met de vermelding ‘zorgzwaartebepaling minderjarigen’ als onderwerp van de
mail.
Ik dank u alvast voor uw bereidwillige medewerking.
Met vriendelijke groeten

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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BIJLAGE: Hoe verloopt het onderzoek?
Stap 1
na inschrijving via www.vaph.be/deelname-aan-onderzoek (voor 15 januari 2020, bij voorkeur
vroeger).
Wie kan meedoen aan het onderzoek?






minderjarigen die erkend zijn als persoon met een handicap door het VAPH of een geldig
indicatiestellingsverslag vanuit de intersectorale toegangspoort hebben met daarin de
vermelding van een of meerdere handicapcodes
kinderen en jongeren ouder dan 5 jaar en niet ouder dan 18 jaar
kinderen en jongeren die bereid zijn om, samen met twee personen die hen goed kennen,
de vragen van de methodiek te doorlopen in een gesprek
kinderen en jongeren die in de periode van maart 2020 tot juni 2020 tijd hebben voor het
gesprek

Stap 2
Als u deelneemt aan het onderzoek, dan zult u gecontacteerd worden door een persoon die is
opgeleid om de methodiek zorgzwaartebepaling af te nemen (deze persoon noemen we voortaan
de ‘inschaler’). Hij of zij zal een afspraak maken voor een gesprek.
Tijdens het gesprek moeten er 2 personen aanwezig zijn die uw kind of jongere goed kennen en die
goed kunnen inschatten wat de noden op vlak van ondersteuning zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld
beide ouders zijn, begeleiders of andere mensen die het kind of de jongere goed kennen.
Het gesprek gaat door waar uw kind of jongere woont (bij u thuis of in de voorziening waar hij/zij
verblijft). Als u dat wilt, kan het gesprek ook bij de inschaler plaatsvinden.
Stap 3
Tijdens het gesprek zal de inschaler heel wat vragen stellen over het dagelijkse leven van uw kind
of jongere. Zo zullen er vragen zijn over welke vaardigheden uw kind of jongere verworven heeft
met betrekking tot zelfredzaamheid, mobiliteit, communicatie, sociale omgang of op psychosociaal
vlak. Andere vragen gaan over de deelname aan het dagelijkse leven in onze maatschappij (op
school, in de winkel …). De inschaler zal ook vragen naar medische en gedragsmatige
ondersteuningsnoden. We schatten dat het gesprek zo’n 3 uur zal duren.
De inschaler stelt vragen, luistert goed naar de antwoorden en schrijft voor elke vraag een
antwoord op.
Stap 4
Wanneer de antwoorden van alle kinderen en jongeren verzameld zijn (rond juli 2020), zal het
VAPH met enkele experten de gegevens analyseren om zo te onderzoeken of de nieuwe methodiek
de zorgzwaarte correct meet. Het VAPH gebruikt de antwoordscores enkel voor het
wetenschappelijk onderzoek en neemt ze niet in het dossier van uw kind of jongere op. De
inschaling heeft dan ook geen enkel gevolg voor het dossier of voor de ondersteuning die uw kind
of jongere op dit ogenblik of in de toekomst krijgt. Na het beantwoorden van de onderzoeksvragen
zullen de gegevens van het onderzoek (alle antwoorden van alle kinderen en jongeren) ook
vernietigd worden.
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