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Testfase rond zorgzwaartebepaling voor minderjarigen is ingezet
Geachte mevrouw
Geachte heer

Het VAPH heeft de voorbije periode samen met verschillende actoren binnen de jeugdhulp een
methodiek voor zorgzwaartebepaling voor minderjarigen ontwikkeld. Momenteel is een eerste
testversie van de methodiek beschikbaar. Die moet uitgetest worden in de periode maart tot en
met juni 2020 bij zoveel mogelijk deelnemers. We hopen op uw medewerking bij de bekendmaking
en uitvoering van dit onderzoek.
Bijgevoegd vindt u een brief die u kunt verspreiden naar uw cliënten die in aanmerking komen voor
het onderzoek (minderjarigen met een handicap met een leeftijd van 6 tot 18 jaar). Er is een aparte
brief voor ouders van kinderen onder de twaalf jaar en van kinderen van twaalf jaar of ouder. Bij de
laatste groep voegen we namelijk ook een brief toe die gericht is aan de jongere zelf.
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). Cliënten 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 de
minderjarige goed kennen. Tijdens dat gesprek zal de inschaler heel wat vragen stellen over het
kind of de jongere. We schatten dat het gesprek zo’n 3 uur zal duren.
Om een goede uitvoering van het onderzoek te bekomen moet de inschaler het kind of de jongere
hebben gezien voorafgaand aan de afname van de vernieuwde methodiek zorgzwaartebepaling. De
inschaler kan u dan ook vragen de jongere in uw setting even te mogen observeren.
Het is ook mogelijk dat enkele van uw cliënten vragen of hun begeleider wil deelnemen aan het
inschalingsgesprek. Dat is belangrijk om betrouwbare informatie over het functioneren van het
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kind of de jongere te krijgen. Wij vragen u dan ook uw medewerkers daarvoor enkele uren
beschikbaar te willen stellen.
Tot slot kan het zijn dat u gevraagd wordt om een rustige ruimte ter beschikking te stellen waar het
inschalingsgesprek plaats zou kunnen vinden.
Na de inschaling kan de minderjarige rekenen op een bedanking voor zijn/haar deelname in de
vorm van een cadeaubon.
De resultaten van het onderzoek worden alleen gebruikt voor het onderzoeksdoel en hebben in
geen geval effect op het persoonlijk dossier van de minderjarige.

Bijgevoegd vindt u informatie over het doel en de planning van het onderzoek.

Verdere vragen?
Als u naar aanleiding van dit onderzoek vragen zou ontvangen waarop u het antwoord niet in deze
brief vindt, mag u steeds contact opnemen met de onderzoeker, Dries Bleys (dries.bleys@vaph.be
of 02 249 31 17).
Ik dank u alvast voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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BIJLAGE: Doel en planning van het onderzoek

Doel
Het is de bedoeling om in de toekomst de zorg en ondersteuning voor minderjarigen met een
handicap ‘op maat’ te indiceren en financieren. Daarmee bedoelen we dat de zorg en
ondersteuning die wordt geïndiceerd, gebaseerd is op de vragen van de minderjarige en zijn
netwerk, en dat de financiering aangepast is aan de ‘zwaarte’ van die geïndiceerde zorg en
ondersteuning.
Om de zorgzwaarte te kunnen inschatten, wordt voorzien in een methodiek die bestaat uit een set
van vragenlijsten en beoordelingsschalen (parameters). Die methodiek zal de professional toelaten
een zo objectief mogelijk, waarnemer-onafhankelijk en betrouwbare inschatting te maken van de
zorgzwaarte van een minderjarige met een handicap.
Omdat de indicatiestelling van kinderen en jongeren met een handicap via de intersectorale
toegangspoort gebeurt, ontwikkelen we de nieuwe methodiek in nauw overleg met actoren binnen
de integrale jeugdhulpverlening.

Planning van het onderzoek
De methodiek zorgzwaartebepaling voor minderjarigen wordt ontwikkeld in verschillende fasen:






Ontwikkelingsfase: Het proefinstrument ‘ZZI voor minderjarigen’ dat ontwikkeld werd in
2015, werd als startpunt gebruikt, samen met de gegevens van de dataverzameling die
erop volgde. Er volgde een grondige statistische analyse van die gegevens, een
geactualiseerde literatuurstudie, een herwerkte set van indicatoren (belangrijke
kindkenmerken) die tot zorgzwaarte leiden en ten slotte een grondige aanpassing van de
zogenoemde ‘zorgzwaarteparameters’ als uitkomst van de methodiek. Tijdens deze fase
konden we rekenen op de medewerking van verschillende partners uit de sector (o.a.
wetenschappelijke onderzoekers, vertegenwoordigers van de verwijzers, partners uit de
intersectorale toegangspoort, gebruikersorganisaties, vertegenwoordigers van de koepels
voor voorzieningen, vertegenwoordigers van de bijstandsorganisaties …).
Dataverzamelingsfase: De vernieuwde methodiek zorgzwaartebepaling (met zijn
voorlopige set van vragenlijsten en schalen) zal in de periode maart tot en met juni 2020
worden afgenomen bij een representatieve steekproef van kinderen en jongeren met een
handicap met een leeftijd van 6 tot 18 jaar.
Verwerkingsfase: Op de gegevens die voortkomen uit de vorige fase zullen
wetenschappelijke analyses worden uitgevoerd om na te gaan of de vernieuwde
methodiek wel meet wat het moet meten (validiteitsonderzoek) en het dat ook op een
goede manier meet (betrouwbaarheidsonderzoek). Ook zal worden bekeken hoe we de set
van instrumenten kunnen aanpassen om het gebruiksvriendelijker te maken (bijvoorbeeld
in termen van afnameduur).
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