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Rol van het VAPH met betrekking tot de COVID-19-crisis

Geachte mevrouw of mijnheer,

Bij deze wil ik u op de hoogte brengen van twee bijsturingen met betrekking tot de rol van het VAPH
aangaande de COVID-19-crisis.

1. Permanentieregeling VAPH

In aanvang van de crisis heeft het VAPH een doorlopende telefonische permanentie opgezet, ook buiten de
kantooruren, 's nachts en in de weekends. Het doel was vooral onmiddellijk eerste ondersteuning te kunnen
bieden bij een uitbraak. Uit onze registraties blijkt dat het aantal telefonische contacten binnen die
permanentie de laatste weken sterk is teruggevallen, en geen telefoons bevat die een dringende oplossing

buiten de kantooruren of het weekend vereisen.

Het VAPH zal daarom met ingang van zaterdag 30 mei de permanentie buiten de kantooruren stopzetten. U
kunt natuurlijk tijdens de kantooruren verder gebruik maken van onze gekende helpdesks.
Mocht het door een verslechtering van de algemene toestand nodig zijn om terug nog een ruimere
bereikbaarheid over te schakelen, dan zullen we daar onmiddellijk toe overgaan.

2. Levering van beschermingsmateriaal door de Vlaamse overheid

De laatste leveringen van handgel en chirurgische mondmaskers zijn gestart. Andere persoonlijke
beschermingsmaterialen worden verdeeld in functie van beschikbaarheid en behoeften, op basis van
besmettingsgraad.
De Taskforce COVID-19 Zorg besliste op 27 mei dat de Vlaamse overheid nog tot eind juni 2020 voorziet in
leveringen van materialen. Daarna moet u zelfvoorzienend zijn. Zorg voor voldoende voorraad. Houd er
rekening mee dat leveringen van materialen enige tijd kunnen vragen vanaf het moment van bestelling, dus
plaats uw bestellingen tijdig in functie van uw behoeften. Organiseer het beheer van beschermingsmateriaal
binnen uw voorziening centraal, houd toezicht op het persoonlijk beschermingsmateriaal en zorg ervoor dat
dat niet onterecht wordt meegenomen.
Na juni volgt een transitieperiode waarbij de zorgsectoren zich kunnen bevoorraden via de aankoopcentrale
waarbij u zich kan aansluiten. De Vlaamse overheid bekijkt of (kleinere) voorzieningen voor wie dit niet lukt,
in een nog nader te definiëren overgangsperiode tegen betaling nog een beroep kunnen doen op de
overheid. Dat geldt ook voor dat materiaal dat op de markt niet of onvoldoende verkrijgbaar is. De
bestellings-, leverings- en betalingsmodaliteiten worden daarbij zo rechtstreeks en eenvoudig als mogelijk
uitgetekend. Na de zomer ziet de overheid haar rol als aankoopcentrale als aflopend. Er wordt wel werk
gemaakt van het realiseren van een strategische stock aan persoonlijk beschermingsmateriaal waaruit bij een
heropflakkering of een nieuwe pandemie kan worden geput.
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