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Inleiding
Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen
(COS) is een ambulant diagnostisch centrum dat
via gespecialiseerde onderzoeken de mogelijkheden
en beperkingen van uw kind op de verschillende
ontwikkelingsdomeinen in beeld brengt.
Binnen het COS beschikken wij over een multidisciplinair team (MDT) dat erkend is door het
VAPH, het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap.
Wilt u een aanvraag indienen bij het VAPH? In deze
brochure leest u hoe ons MDT u hierbij kan helpen.

Wat kan het VAPH voor u doen?
Het VAPH wil dat personen met een beperking
dezelfde kansen krijgen als andere mensen om zich
te ontspannen, te wonen, onderwijs te volgen, te
werken, zich te ontplooien ...
Als ouder of wettelijke vertegenwoordiger van een
kind met een beperking hebt u vaak extra kosten.
Het VAPH wil u deze kosten helpen dragen.

Welke ondersteuning biedt het VAPH?
Het VAPH kan u op verschillende domeinen
ondersteunen:
• Diensten en voorzieningen (zorg)
Het VAPH subsidieert diensten en voorzieningen
die zorg verlenen door begeleiding of opvang,
bijvoorbeeld thuisbegeleiding, logeerfunctie, kortverblijf, pleeggezin, semi-internaat en internaat.
• Hulpmiddelen en aanpassingen (IMB)
Om het dagelijks leven van uw kind beter te
organiseren kan het VAPH een tussenkomst
geven voor bepaalde hulpmiddelen, bijvoorbeeld
incontinentiemateriaal, bepaalde buggy’s ...
Ook aanpassingen aan uw woning of wagen
kunnen in aanmerking komen.
• Persoonlijk assistentiebudget (PAB)
Met dit budget kunt u voor uw kind persoonlijke
assistentie organiseren en financieren, thuis en/
of op school.
In overleg met u zoeken we welke ondersteuning
uw kind nodig heeft.

Wie kan een beroep doen op de
ondersteuning van het VAPH?
Personen met een handicap kunnen een beroep
doen op het VAPH. Het VAPH hanteert hiervoor
altijd de volgende definitie:
“Een handicap betreft elk langdurig en belangrijk
participatieprobleem van een persoon dat te wijten
is aan het samenspel tussen functiestoornissen van
mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard,
beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en
persoonlijke en externe factoren.”
Uiteraard kan niet iedereen elke tussenkomst
aanvragen. Er zijn een aantal voorwaarden.
Het VAPH streeft ernaar dat iedereen de meest
geschikte ondersteuning krijgt. Uw kind kan dus
niet elke soort ondersteuning krijgen, maar enkel
degene die noodzakelijk is.
Meer gedetailleerde informatie over het VAPH
vindt u op de website www.vaph.be.
Wilt u een aanvraag indienen, dan moet u zich
eerst inschrijven bij het VAPH.

Wat is het multidisciplinair team (MDT)?
Het MDT van het COS bestaat uit specialisten uit
verschillende disciplines: artsen, maatschappelijk
werkers, kinesitherapeuten, psychologen, logopedisten, orthopedagogen ...
Samen met u proberen zij de volgende vragen te
beantwoorden:

✔ Is de beperking van uw kind ernstig en langdurig?
✔ In welke mate heeft de beperking van uw kind
een invloed op wonen, vrije tijd, school ...?
✔ Welke ondersteuning heeft uw kind precies nodig?
Het MDT van het COS Leuven maakt geen
onderscheid tussen aanvragers naargelang deze al
dan niet een band hebben met het centrum.
De medewerkers van het MDT maken een
beschrijving van het functioneren van uw kind en
geven advies over de mogelijke ondersteuning.
Het VAPH beslist vervolgens of u recht hebt op
deze vorm van ondersteuning. Het MDT kan dus
enkel een advies geven.
Het MDT van het COS Leuven heeft een erkenning
voor de aanvragen met betrekking tot ‘diensten
en voorzieningen’ (zorg). Voor vragen naar hulpmiddelen en persoonlijk assistentiebudget moeten
we u doorverwijzen naar een ander MDT (bijvoorbeeld uw ziekenfonds).

Hoe werkt het MDT concreet?
• Stappenplan
Bij elk van de hieronder beschreven stappen
kunt u hulp krijgen van de sociale dienst van het
COS Leuven.
1. Om uw inschrijving bij het VAPH te starten,
moet het document ‘Aanvraag tot inschrijving en
bijstand’ (A001) ingevuld en ingediend worden.
Wij kunnen u dit document bezorgen.

2. Vervolgens wordt er een multidisciplinair
verslag (MDV of A002) opgemaakt. Het VAPH
werkt hiervoor met een online systeem.
De opmaak van dit document gebeurt steeds
door het COS Leuven. We gebruiken
hiervoor het verslag van het onderzoek
op het COS en eventueel verslagen van de
school, het revalidatiecentrum en therapeuten.
Ook vinden we het belangrijk om er informatie
van de ouders in op te nemen. In dit verslag
motiveren we waarom bepaalde begeleiding of
opvang aangewezen is voor uw kind.
3. Onze sociale dienst bezorgt dit verslag aan de
VAPH-afdeling van uw provincie en brengt u
op de hoogte van de stand van zaken.
4. Het VAPH legt het dossier voor aan de
Provinciale EvaluatieCommissie (PEC). Deze
beslist of u de gevraagde ondersteuning krijgt.
• Praktische informatie
Het opmaken van een aanvraagdossier voor het
VAPH is gratis.
De documenten worden zo snel en efficiënt
mogelijk opgemaakt. Wij hebben echter geen
vat op alle factoren, en kunnen daarom niet
altijd de kortst mogelijke tijd garanderen.
Wij streven ernaar dat er niet meer dan drie
maanden verlopen tussen de start van het
dossier en de verzending.
Wilt u bijkomende informatie over uw aanvraag,
neem dan contact op met de sociale dienst van
het COS:
e-mail cos.socialedienst@uzleuven.be
tel. 016 33 75 07

Wat zijn uw rechten bij de aanvraag
van een dossier bij het VAPH?
Als ouder heeft u bepaalde rechten:
✔ U heeft het recht om het VAPH-dossier van uw
kind in te kijken. Maak hiervoor een afspraak
met de maatschappelijk werkster van het COS.
Zij geeft u graag meer uitleg.
✔ U heeft recht op inspraak bij de opmaak van dit
dossier. U mag het altijd laten weten als u niet
akkoord gaat. We houden graag rekening met
uw mening.
✔ U mag altijd iemand uitnodigen om u bij te staan
gedurende de hele inschrijvingsprocedure.
U kiest zelf wie dit is.
✔ Onze medewerkers mogen geen informatie over
het dossier van uw kind doorgeven aan andere
personen of organisaties zonder uw toestemming.
We vragen daarvoor steeds uw schriftelijke
toestemming.
✔ Als team engageren wij ons om geen onderscheid
te maken op basis van ideologische overtuiging,
filosofische of religieuze achtergrond, geslacht,
afkomst, geaardheid of vermogenstoestand van
de aanvrager.

Wat kunt u doen als u ontevreden
bent over onze dienstverlening?
Wij streven naar een kwaliteitsvolle dienstverlening.
Toch kan het gebeuren dat u een vraag, opmerking
of klacht hebt.
• Wij raden u aan vragen, opmerkingen of klachten
zo snel mogelijk te bespreken met onze
medewerkers. Een gesprek lost vaak veel op.
• Als dit niet lukt, kunt u zich wenden tot de
teamcoördinator van het COS:
Ingrid Rayé – Kapucijnenvoer 33, 3000 Leuven
ingrid.raye@uzleuven.be – tel. 016 33 75 08.

• Bent u ontevreden over dit antwoord, of is uw
klacht nog onvoldoende opgelost, dan kunt u
contact opnemen met het diensthoofd van het
COS UZ Leuven: prof. dr. Els Ortibus
Kapucijnenvoer 33, 3000 Leuven – tel. 016 33 75 08.
• Is uw klacht nog altijd niet opgelost? Wend u tot de
klachtendienst van het VAPH:VAPH klachtendienst
Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel
klachten@vaph.be – tel. 02 225 86 68.
Binnen 45 dagen stuurt de
dienst u een antwoord.
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Uw klacht zal genoteerd worden en u krijgt
een ontvangstbevestiging. Er zal verder met u
afgesproken worden wat er gebeurt en binnen
30 dagen krijgt u een antwoord.

