
 

 

 

Stand van zaken (dd. november 2021) betreffende het 'CHC-intelligentiemodel' 

en het indienen van dossiers bij VAZG, VAPH en het RIZIV. 
 
Waar voor 2019, bij het indienen van dossiers, de reglementering voor de VAPH-dossiers en het RIZIV 

nog niet aangepast waren aan voldoende 'erkenning' van het belang van het CHC-intelligentiemodel (er 

moesten nog steeds klassieke Wechsler-IQ’s vermeld worden), is er sinds de uitvoering van de zesde 

staatshervorming (i.c. vanaf 1/1/2019 met een overgangsperiode geregeld in een overnamedecreet) wel 

een volwaardige plaats voor 'CHC' binnen de administratieve geplogenheden waar IQ-resultaten een rol 

spelen.  

Vlaanderen is met deze zesde staatshervorming volledig bevoegd geworden voor 

revalidatieziekenhuizen en -centra, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, 

multidisciplinaire begeleidingsequipes, rolstoel advies teams, etc. maar ook ouderenzorg in de Vlaamse 

Sociale Bescherming. Vlaanderen nam de bevoegdheden en de bestaande financiering over van de 

federale overheid en zet die verder en daarbij neemt het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid (VAZG) 

het voortouw. 

Sinds de opstart en verdere uitrol van deze staatshervorming is via de VAZG Expertencommissie hard 

gepleit voor een volwaardige erkenning van het belang van het CHC-intelligentiemodel bij een IQ-

meting. De limitatieve testlijsten (vanaf dan ook door VAZG uitgevaardigd) werden van bij de aanvang 

herzien met een volledige acceptatie (d.w.z. wordt beschouwd als een 'geschikt instrument' in het kader 

van categoriale diagnostiek ) van een testafname met de CoVaT-CHC, een instrument dat (als eerste in 

Vlaanderen) volledig gebaseerd is op het CHC-model. Terminologieën zoals 'niet-geschikte CHC-tests' 

werden geweerd. Het CHC-model wordt ook bij andere instrumenten vermeld op de VAZG testlijst (e.g. 

WISC-V-NL, WPPSI-IV-NL), waardoor 'CHC' ondertussen ook een plaats heeft verworven binnen de 

reglementeringen van zowel het VAPH als van het RIZIV.  

De kwalificaties van cognitieve vaardigheidstests die worden uitgevaardigd door de BFP-Testcommissie 

(zie hier) zijn opgenomen als leidraad voor de limitatieve testlijst van het VAZG (zie hier). Hetzelfde 

kwalificatieoverzicht wordt overigens nadien als inspiratiebron overgenomen in de lijsten en de 

reglementeringen van zowel VAPH (zie hier) als het RIZIV (zie hier). 

Meer info? Contacteer de BFP-Testcommissie via testcommission@bfp-fbp.be.  

https://www.bfp-fbp.be/testbeoordelingen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/limitatieve-lijst-van-testen
https://www.vaph.be/professionelen/mdt/mdv/modules/verstandelijke-handicap
https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/logopedisten/Paginas/logopedisten-limitatieve-lijst-tests-iq.aspx
mailto:testcommission@bfp-fbp.be

