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Versoepelen van de overstap tussen de thuissituatie
en de voorziening
De afgelopen weken waren er strenge maatregelen van kracht om de verspreiding van het
coronavirus te helpen tegengaan, ook in de sector van het VAPH. De Taskforce COVID‐19 Zorg en
het VAPH bereiden een geleidelijke en voorzichtige versoepeling van de maatregelen voor.
Sinds 18 mei 2020 kan opnieuw ruimer gebruik gemaakt worden van ambulante en mobiele
begeleidingen en van collectieve dagopvang. Samen met de geleidelijke heropstart van de scholen
is sinds 18 mei ook een verruimde opvang binnen het multifunctioneel centrum onder bepaalde
voorwaarden opnieuw mogelijk.

Meer informatie over deze maatregelen vindt u in vorige mededelingen:
●

Mededeling aan personen met een handicap die verblijven bij vergunde zorgaanbieders of
in multifunctionele centra ‐ 14 mei 2020

●

Mededeling aan gebruikers van de multifunctionele centra ‐ 11 mei 2020

●

Mededeling aan meerderjarige gebruikers van ambulante/mobiele begeleiding en
collectieve dagondersteuning ‐ 8 mei 2020

Vanaf 25 mei 2020 worden de mogelijkheden om van thuis naar de voorziening te gaan en van de
voorziening naar huis te gaan, verruimd.
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Multifunctionele centra en vergunde zorgaanbieders die verblijf aanbieden, kunnen vanaf 25 mei
stappen zetten om:
‐

nieuwe cliënten op te nemen;

‐

cliënten die een langere tijd thuis hebben verbleven, voor een periode van enkele weken
terug te laten keren naar de voorziening, met de mogelijkheid om daarna ook (tijdelijk)
terug naar huis te gaan;

‐

cliënten die langere tijd in de voorziening hebben verbleven, een of meerdere dagen of
voor een periode van enkele weken terug naar huis te laten gaan, met de mogelijkheid om
daarna ook terug te keren naar de voorziening.

Op dit moment is er nog steeds een reëel risico op besmetting en is nog geen vaccin voorhanden.
Voorzichtigheid blijft dus geboden! Houd daarom zorgvuldig rekening met de richtlijnen die uw
voorziening hanteert.

Wat zijn de mogelijkheden?
Verbleef u de voorbije periode onafgebroken in de voorziening, dan kunt u vanaf 25 mei opnieuw
voor enkele dagen of voor een periode van enkele weken naar huis.
Verbleef u de voorbije periode onafgebroken thuis, dan kunt u vanaf 25 mei opnieuw terugkeren
naar de voorziening. U zult ook de mogelijkheid hebben om na enkele weken voor enkele dagen of
voor een langere periode terug naar huis te keren.
Opgelet: Uw voorziening kan vanaf 25 mei aan de slag met de verruimde mogelijkheden. Uw
voorziening zorgt ervoor dat de versoepeling voorzichtig en veilig gebeurt en treft daarvoor de
nodige voorbereidingen. Het kan dus zijn dat de overstap van thuis naar de voorziening of
omgekeerd voor u nog niet meteen vanaf 25 mei kan gerealiseerd worden. Bespreek met uw
voorziening wat voor u precies mogelijk is en vanaf wanneer.
Vanaf 25 mei zijn ook nieuwe opnames in de voorziening mogelijk.

Wat zijn de voorwaarden?
Terugkeren naar huis of naar de voorziening kan enkel:
●

als er geen uitbraak (meer) is in de voorziening;

●

als de persoon met een handicap geen symptomen van COVID‐19 vertoont;

●

als in het gezin van de persoon met een handicap geen andere personen met symptomen
van COVID‐19 (meer) verblijven.

Om de overstap van thuis naar de voorziening, de overstap van de voorziening naar huis of een
nieuwe opname voor te bereiden, zal de voorziening contact met u opnemen.
‐

Daarbij zal bijvoorbeeld gevraagd worden naar de gezondheidssituatie van de persoon met
een handicap en de gezinsleden.

‐

Er zullen ook duidelijke afspraken gemaakt worden over het brengen en ophalen van de
persoon met een handicap.

‐

Als de persoon met een handicap tijdelijk terug naar huis keert, dan zullen er duidelijke
afspraken gemaakt worden omtrent de maatregelen inzake hygiëne die in de thuissituatie
moeten nageleefd worden.

‐

Bij terugkeer naar de voorziening zal nagegaan worden of de persoon met een handicap
geen ziektesymptomen vertoont. Bij de opname kan de persoon ook op corona getest
worden. Het hangt van de richtlijnen van Sciensano en de federale overheid af of die test
ten laste wordt genomen door het RIZIV.

Het aantal overstappen naar huis moet beperkt blijven. Af en toe een weekend of een paar dagen
naar huis gaan is vanaf 25 mei mogelijk, maar kan voorlopig nog niet wekelijks.

Hebt u vragen of wilt u meer weten?
●
●

●

Met concrete vragen over uw ondersteuning kunt u terecht bij uw vergunde zorgaanbieder
of bij het multifunctioneel centrum.
Informatie over de dienstverlening van het VAPH en de maatregelen van het VAPH in het
kader van het coronavirus vindt u op www.vaph.be. U kunt het VAPH contacteren via
www.vaph.be/contacteer‐ons of via de VAPH‐lijn op het nummer 02 249 30 00.
Algemene informatie over het coronavirus en de maatregelen die gelden in België, vindt u
op www.info‐coronavirus.be , een website van de federale overheid. U kunt ook contact
opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via
het gratis nummer 0800 14 689. U kunt ook mailen naar: info‐coronavirus@health.fgov.be.

