Onze expertise?

Multidisciplinair team (MDT) VAPH

Kwaliteitsvol, laagdrempelig en onafhankelijk
diagnostisch onderzoek als basis voor
zorg & ondersteuning op maat

Bij ons DIASS -team kun je vanaf 18 jaar terecht

Voor wie?

onderzoek ASS, AD(H)D en/of verstandelijke

+

voor interdisciplinair, differentiaal-diagnostisch
beperking.

Personen die moeilijkheden ondervinden op een
of meerdere levensdomeinen, in het bijzonder
(jong)volwassenen met (vermoeden van)




autismespectrumstoornis (ASS)
AD(H)D
verstandelijke beperking

Wij proberen je functioneren in kaart te brengen, een verklaringsmodel te bieden voor de
moeilijkheden die zich stellen en advies te geven
op een of meerdere levensdomeinen.
Het onderzoek vertrekt van je vraag en omvat in

en eventueel bijkomende psychosociale kwetsbaarheid.
WVCB is bovendien erkend als Multidisciplinair
Team (MDT) door het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH).
Wij richten ons in dit verband tot alle personen
met een (vermoeden van) handicap en een vraag
naar een Persoonsvolgend Budget (PVB).
Samenwerking
WVCB is ingebed in het West-Vlaamse Welzijnslandschap en streeft naar behoud en verdere uitbouw van (structurele) samenwerkingsverbanden met de diverse actoren die mee een rol
spelen bij de ondersteuning van onze doelgroep.

Je kan bij ons door het VAPH erkend MDT
terecht in het kader van de aanvraagprocedure
van een Persoonsvolgend Budget (PVB):
 vaststelling van handicap(s)
 inschaling van ondersteuningsnood (nadat
je bij het provinciaal kantoor van het VAPH
een ondersteuningsplan PVB hebt ingediend)
 inschaling van de dringendheid van je
vraag/vragen. Samen met jou vervolledigen
wij de checklist prioritering.

de regel een sociaal, een psychologisch en een
medisch-psychiatrisch luik.
Onze bevindingen kunnen uitgebreid met je besproken worden tijdens een adviesgesprek en je
ontvangt na afloop van het onderzoek een
helder verslag.
Kostprijs
Dankzij de financiële steun van het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap
(VAPH), lokale overheden en gebruikersorgani-

Vertrekkend van de vraag/vragen die je aan ons
MDT stelt, verzamelen wij alle gegevens die het
VAPH nodig heeft om te beslissen:
 of je erkend kan worden als persoon met
een handicap
 of je in aanmerking komt voor een PVB
 over de hoogte van het PVB
 over de mate van dringendheid van je
vraag/vragen.
De gegevens hebben betrekking op verschillende domeinen van je dagelijks functioneren.
Wij streven naar een snelle en efficiënte behandeling van je vraag/vragen. Afspraken kunnen
zowel bij je thuis, in een van onze beschikbare
locaties of op een andere plaats doorgaan.

satie Autistem vzw kan deze dienstverlening je
kosteloos aangeboden worden. Enkel de consultaties bij de arts/psychiater (afhankelijk van je
vraag 1 tot 3 gesprekken) zijn betalend, maar je
krijgt hiervan een deel terug via je ziekenfonds.

Kostprijs
Dankzij de steun van het VAPH en lokale
overheden kan deze dienstverlening je
kosteloos aangeboden worden.

Korte historiek WVCB vzw
WVCB vzw is opgericht in 1960 en heeft een rijk
verleden in diagnostiek bij niet-schoolgaande
personen met een (vermoeden van) beperking.
Na een belangrijke organisatieontwikkeling in
2014 werd een doorstart gemaakt met de deelwerkingen die binnen zorgdiagnostiek te kaderen vallen.
DIASS werd in 2006 als project van bepaalde
duur boven de doopvont gehouden. In 2007
vonden de eerste diagnostische trajecten plaats.
Het is gegroeid uit het samenwerkingsverband
ASSEN en kreeg initieel financiële steun van Provincie West-Vlaanderen.
De blijvende nood aan kwaliteitsvol, laagdrempelig onderzoek ASS bij volwassenen, leidde
uiteindelijk tot structurele verankering binnen
de werking van WVCB vzw.
Sinds 2014 kan WVCB rekenen op de Vlaamse
Overheid voor onontbeerlijke financiële steun.
Inhoudelijk is DIASS intussen verder gegroeid
tot DIASS+, waarbij we naast onderzoek naar
ASS als initiële vraag, ook onderzoek doen naar
andere complexe neurobiologische ontwikkelingsstoornissen die voor beperkingen zorgen
op een of meerdere levensdomeinen.
Het accent blijft desalniettemin op (vermoeden)
ASS als initiële vraag liggen, we hanteren echter
bij ieder onderzoek een differentiaaldiagnostische bril.

“Kwaliteitsvolle diagnostiek als
fundamentele basis
voor kwaliteitsvolle zorg.”

E: diass@wvcb.be
M: 0499/517 331
Iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 9u-12u
Multidisciplinair team (MDT) VAPH
E: mdt@wvcb.be
M: 0499/517 330
Iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 9u-12u
Adres

West-Vlaams
Consultatiebureau
voor
Diagnostiek en Zorg
(WVCB) vzw

Spoelstraat 19
8800 Roeselare
Als je niet in de mogelijkheid bent je naar onze
locatie in Roeselare te verplaatsen, zoeken wij
samen met jou naar een alternatief.
Website
www.wvcb.be
WVCB vzw wordt erkend en betoelaagd door

Onderzoek, hulp en advies
voor mensen
met een bijzondere
ondersteuningsvraag

