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Hoofdstuk 1 

Voorafgaande Toelichting 
bij Jaarplan 2017

1.1. KWALITEITSCENTRUM VOOR DIAGNOSTIEK VZW: LEGISTIEKE BASIS 

EN OPERATIONALISERING
Sinds 1 november 2014 is het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw operationeel. De opdrachten van het Kwaliteitscen-
trum voor Diagnostiek zijn legistiek vastgelegd in het decreet houdende diverse bepalingen betreff ende het beleidsdomein 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 21 juni 2013. Op 7 februari 2014 maakte een Besluit van de Vlaamse regering betref-
fende het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek de eff ectieve oprichting van het centrum mogelijk. De samenwerking tussen 
de Vlaamse Gemeenschap en het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek is geformaliseerd via een beheersovereenkomst. De 
Raad van Bestuur keurde deze beheersovereenkomst goed op 25 april 2014. Deze beheersovereenkomst geldt voor een 
periode van 3 jaar. Centraal binnen de beheersovereenkomst staat de doelstelling van het centrum om de kwaliteit van 
diagnostiek in Vlaanderen te bevorderen, via de realisatie van volgende resultaatsgebieden:

1. het aanbod van informatie, documentatie en advies aan de overheid en de actoren op het terrein, met bijzondere aan-
dacht voor de klantgerichtheid;

2. de ontwikkeling en bijsturing van protocollen en andere instrumenten voor diagnostiek die wetenschappelijk onder-
bouwd zijn;

3. de ondersteuning van de implementatie op het terrein van wetenschappelijk onderbouwde protocollen en andere in-
strumenten voor diagnostiek;

4. de vorming en attestering van personen en instanties die instaan voor de deskundigheidsbevordering op het terrein.

In eerste instantie richtte de beheersovereenkomst zich op het bevorderen van de kwaliteit van diagnostiek in de sectoren 
die gevat zijn door de Integrale Jeugdhulp. Daarnaast werden sinds de operationele start van het centrum reeds voorberei-
dingen getroff en voor de verbreding van de focus van de activiteiten, met relevante opdrachten binnen de Vlaamse Sociale 
Bescherming. Deze perspectiefverruiming zal ook binnen het jaarplan 2017 aan bod komen (cf. infra).
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1.2. ALGEMENE POSITIE EN VISIE VAN HET KWALITEITSCENTRUM VOOR 

DIAGNOSTIEK VZW
Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek tracht in Vlaanderen te fungeren als een bundelend en overkoepelend onderzoeks- 
en expertisecentrum dat enerzijds toekomstige onderzoeksprojecten en initiatieven van professionele actoren binnen het 
diagnostisch veld inventariseert, en anderzijds vragen naar advies, vorming en onderzoek betreffende diagnostiek zelf op-
neemt of delegeert naar een partnerinstantie met expertise ter zake. Het fungeren als overkoepelend centrum en het syste-
matisch inventariseren van onderzoek en relevante initiatieven betreffende diagnostiek moet ertoe leiden dat:

1. de beschikbare tijd en middelen voor onderzoek, vorming en kwaliteitsbevordering van diagnostiek, van alle relevante 
actoren binnen het diagnostisch werkveld, efficiënt kunnen worden ingezet;

2. gebruikers van diagnostische instrumenten en protocollen en andere stakeholders eenvoudiger toegang hebben tot 
relevante informatie, lopend onderzoek en initiatieven betreffende diagnostiek;

3. er een duidelijk inzicht wordt verworven in welke onderzoeksprojecten en initiatieven nog ontwikkeld die-
nen te worden om een volgehouden kwaliteitsverbetering van diagnostiek in Vlaanderen te kunnen realiseren. 

Het centrum kadert haar particuliere projecten en initiatieven vanuit een handelingsgerichte, holistische en ideografische 
visie op diagnostiek en ent deze projecten en plannen op een participatieve basis waarbij rekening gehouden wordt met de 
behoeften en noden van professionals binnen het diagnostisch veld en van de particuliere cliënt met een vraag naar zorg 
en ondersteuning.
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Hoofdstuk 2

Realiseren van de 
Resultaatsgebieden

Hoofdstuk 2 van jaarplan 2017 beschrijft, binnen de contouren van de beheersovereenkomst, de plannen en acties van het 
Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek voor de periode januari 2017 - december 2017. 

2.1. RESULTAATSGEBIED 1: HET AANBOD VAN INFORMATIE, DOCUMENTATIE EN ADVIES AAN DE OVERHEID EN DE 

ACTOREN OP HET TERREIN, MET BIJZONDERE AANDACHT VOOR DE KLANTGERICHTHEID

• Sinds 1 januari 2016 voert het team indicatiestelling 
van de afdeling Continuïteit en Toegang inhoudelijke 
ex-post controles uit op de kwaliteit van MDT-dos-
siers. In navolging van het onderzoek naar de kwaliteit 
van A-documenten door het Kwaliteitscentrum, zal het 
centrum extern advies verlenen aan het Agentschap 
Jongerenwelzijn betreff ende de ontwikkeling van een 
geijkte en effi  ciënte aanpak van deze inhoudelijke ex-
post controles. Omdat het A-document momenteel 
nog herwerkt wordt, zal het Kwaliteitscentrum zich in 
2017 beperken tot het ontwikkelen van een voorberei-
dend stramien, om een gedegen advies te kunnen ge-
ven wanneer het herwerkt A-document geïmplemen-
teerd is binnen de praktijk.

• Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek verleent we-
tenschappelijk gefundeerd advies aan de overheid 
met betrekking tot de kwaliteit en bruikbaarheid van 
de reeds ontwikkelde diagnostische protocollen bin-
nen het domein Jeugdhulp. Meer bepaald zal het Kwa-
liteitscentrum voor Diagnostiek advies verlenen aan-
gaande de kwaliteit en bruikbaarheid van 1 of meer 
diagnostische protocollen die reeds in de context van 
de intersectorale stuurgroep binnen het VAPH ontwik-
keld werden;

• Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek zet in op een 
maximale introductie en bekendheid van het centrum 
bij de belangrijkste testuitgeverijen om op die manier 

de ontwikkeling van valide en betrouwbare instrumen-
ten te ondersteunen en verder aan te sturen;

• In het kader van haar permanente vorming neemt het 
Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek  selectief deel aan 
congressen, conferenties en studiedagen. Het cen-
trum ziet erop toe dat er telkens een verslag wordt op-
gemaakt dat gedeeld wordt met de relevante actoren 
op het terrein; 

• In afwachting van de formele toekenning van extra 
middelen en in het kader van de uitbreiding van de 
scope van het centrum naar langetermijnzorg, zal het 
Kwaliteitscentrum zich zowel theoretisch als technisch/
praktisch bekwamen in (het gebruik van) de (Bel)RAI 
en BelRAI-screener, in het bijzonder binnen het toe-
passingsgebied van de Vlaamse Sociale Bescherming;

• Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek ziet erop 
toe dat de relevante informatie steeds door-
stroomt naar het Departement Welzijn, Volks-
gezondheid en Gezin, en naar het werkveld.

Het jaarverslag zal volgende gegevens terugkoppelen: 
• een synthese  van de afgeleverde adviezen;  
• een synthese van de contacten met belangrijke test-

uitgeverijen; 
• een overzicht van de bijgewoonde congressen, confe-

renties en studiedagen. 
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2.2. RESULTAATSGEBIED 2: DE ONTWIKKELING EN BIJSTURING VAN PROTOCOLLEN EN ANDERE INSTRUMENTEN 

VOOR DIAGNOSTIEK DIE WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD ZIJN 

• Het centrum herwerkt de classificerende diagnosti-
sche protocollen Autismespectrumstoornissen voor 
Minderjarigen en Meerderjarigen die reeds in de con-
text van de intersectorale stuurgroep binnen het VAPH 
ontwikkeld werden. Deze herwerking zal gebeuren op 
basis van de visie van het centrum; 

• Het Kwaliteitscentrum realiseert een kwalitatief be-
levingsonderzoek en een bijhorende documentaire 
waarin de geleefde ervaring van minderjarige cliënten 
met het diagnostisch proces en diagnostische verslag-
geving in kaart wordt gebracht;

• Het centrum volgt het onderzoek ter ontwikkeling van 
het zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen met 
een beperking (ZZI-18) verder op, via een participatie 
in de stuurgroep. De ontwikkeling van dit instrument 
wordt geleid door de studiecel van het VAPH;

• Het Kwaliteitscentrum volgt de tweede fase van het 
onderzoek ‘Dia-Land: Behoefte aan diagnostiek bij 
kinderen en volwassenen met een beperking’ van het 
Oriëntatiecentrum Gouverneur Kinsbergen en de Uni-
versiteit Antwerpen verder op. Het Kwaliteitscentrum 
neemt binnen dit onderzoek een adviserende rol op 
via een participatie aan de stuurgroep van het onder-
zoek;

• Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek realiseert een 
aan de Vlaamse context aangepaste vertaling van het 
Test Review Model van de European Federation of 
Psychologists’ Associations (EFPA) en formuleert con-
crete verbetersuggesties voor dit Europees model (bv. 
toevoeging richtlijnen betreffende het gebruik van 
continue normering);

• Het centrum treedt binnen de stuurgroep van het nor-
meringsonderzoek van de ABAS-3 op als extern ad-
viseur. Dit onderzoek wordt geleid door prof. dr. Ilse 
Noens (KULeuven);

• Binnen het normeringsonderzoek van de WPSSI-IV 
kan het Kwaliteitscentrum extern advies verlenen aan-
gaande stratificatiecriteria, streefcijfers en richtlijnen 
voor een kwalitatief normeringsonderzoek. Dit advies 
zal echter alleen plaatsvinden na een formele advies-
vraag van Pearson;

• In afwachting van de formele toekenning van extra 
middelen en uitbreiding van de scope van het centrum 
naar langetermijnzorg, participeert het Kwaliteitscen-
trum als extern adviseur binnen het consortium van 
het BelRAI-pilootproject;

• In navolging van het adviesrapport betreffende het 
Vlaams normeringsonderzoek van de Bayley-III-NL 
volgt het centrum, in samenwerking met relevante 
partners, een potentieel vervolgtraject op dat de ont-
wikkeling van kwaliteitsvolle Vlaamse normen voor de 
Bayley-III-NL moet faciliteren;

• Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek voert een vra-
genlijstonderzoek uit waarbij in kaart gebracht wordt 
hoe professionals kwaliteitsvolle diagnostiek definië-
ren en implementeren, en vanuit welk paradigma of 
denkkader diagnostische besluitvorming wordt ge-
voerd.

Het jaarverslag zal volgende gegevens terugkoppelen:

• een synthese van de resultaten uit het belevingsonder-
zoek bij hulpvragers; 

• een beschrijving van de wijze waarop en de frequen-
tie waarmee geparticipeerd werd in stuur- en exper-
tengroepen gerelateerd aan de diverse onderzoeken 
(i.e., onderzoek aangaande de ontwikkeling van een 
instrument voor inschalen zorgzwaarte en adaptief 
gedrag bij minderjarigen, onderzoek naar de behoefte 
aan diagnostiek bij kinderen en volwassenen met een 
beperking) waarbinnen het Kwaliteitscentrum voor Di-
agnostiek een adviserende rol opneemt; 

• een synthese van de resultaten volgend uit de onder-
zoeken waarbinnen het Kwaliteitscentrum voor Dia-
gostiek een adviserende rol opneemt; 

• een synthese van het afgelegde traject ter ontwikke-
ling van dynamische richtlijnen voor wetenschappelijk 
verantwoord testgebruik en –ontwikkeling; 

• een synthese van het afgelegde traject ter herwerking 
van de diagnostische protocollen; 

• een synthese van de belangrijkste resultaten uit het 
vragenlijstonderzoek.  
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2.3. RESULTAATSGEBIED 3: DE ONDERSTEUNING VAN DE IMPLEMENTATIE OP HET TERREIN VAN WETENSCHAP-

PELIJK ONDERBOUWDE PROTOCOLLEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VOOR DIAGNOSTIEK

• Voor deze instrumenten waar het Kwaliteitscentrum 
voor Diagnostiek zich over heeft kunnen buigen, wor-
den –in samenwerking met verschillende partners–
richtlijnen ontwikkeld voor een kwaliteitsvol en cor-
rect gebruik ervan in de diagnostische praktijk;

• In afwachting van de formele toekenning van extra 
middelen en binnen het kader van de uitbreiding van 
de scope van het centrum met de kwaliteitsbevorde-
ring van diagnostiek binnen de langetermijnzorg, zal 
het centrum een aantal voorbereidende trajecten lo-
pen die focussen op de implementatiemogelijkheden 
van de BelRAI en BelRAI-screener binnen de Vlaamse 
Sociale Bescherming.

Het jaarverslag zal volgende gegevens terugkoppelen: 

• een synthese van de inhoud van de richtlijnen ter be-
vordering van een correcte implementatie van diag-
nostische instrumenten;

• een synthese van de conclusies inzake de implementa-
tie van de BelRAI en BelRAI-screener binnen de Vlaam-
se Sociale Bescherming.

2.4. RESULTAATSGEBIED 4: DE VORMING EN ATTESTERING VAN PERSONEN EN INSTANTIES DIE INSTAAN VOOR 

DE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING OP HET TERREIN  

• Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek onderneemt, 
in afwachting van de formele toekenning van extra 
middelen, voorbereidende stappen ter ontwikkeling 
van een opleidingstraject voor de BelRAI en Bel-
RAI-screener. Hiertoe bestudeert ze, in overleg met de 
toekomstige gesprekspartners, het Canadees model 
en onderneemt ze een werkbezoek aan het Canadian 
Institute for Health Information. 

Het jaarverslag zal volgende gegevens terugkoppelen: 

• een synthese van deze voorbereidende studie en daar-
aan gekoppelde conclusies inzake de implementatie 
van de BelRAI(-screener).




