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De richtlijnen voor multifunctionele centra voor kinderen en jongeren met een handicap worden
aangepast aan de actuele situatie, zowel aan de algemene richtlijnen van de Nationale
Veiligheidsraad of de Taskforce COVID-19 Zorg als aan eventueel veranderende omstandigheden in
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de praktijk.
In deze mededeling zijn verduidelijkingen opgenomen omtrent vormen van kortdurend verblijf,
het aanbieden van een trainings- of behandelingsprogramma (schoolvervangende en -aanvullende
dagopvang) en de registratie van ambulante en mobiele begeleidingen. Er is ook een belangrijke
toevoeging omtrent kampen en vakantiewerking.
Deze mededeling vormt een aanvulling op de informatie met betrekking tot de doorstart van
multifunctionele centra die al eerder werd gecommuniceerd:
●

Mededeling aan gebruikers van verblijf in multifunctionele centra en bij vergunde
zorgaanbieders - 18 mei 2020

●

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

De webpagina voor personen met een handicap over de maatregelen naar aanleiding van het
coronavirus zal op korte termijn aangepast worden zodat u daar de meest actuele info eenvoudig
kunt raadplegen.
Het VAPH reikt steeds een kader aan waarbinnen de multifunctionele centra de dienstverlening
aan personen met een handicap kunnen organiseren. Onvermijdelijk stoten ze daarbij op keuzes en
afwegingen. Een goed evenwicht vinden tussen menselijkheid en veiligheid is essentieel.

Groeipakket
Voor kinderen die normaal in een multifunctioneel centrum verblijven, wordt twee derde van het
groeipakket direct aan de voorziening gestort. Het VAPH heeft de multifunctionele centra gevraagd
om, als die kinderen nu thuis verblijven, het initiatief te nemen dat bedrag over te maken aan de
ouders. Zo kan vermeden worden dat ouders die daar zelf niet om durven vragen in financiële
problemen komen.

Kortdurend verblijf
Het VAPH communiceerde in de mededeling van 18 mei over de richtlijnen omtrent de uitbreiding
van de functie verblijf. Sinds 25 mei zijn er een aantal versoepelingen mogelijk. Ook vormen van

kortdurende residentiële opvang behoren nu opnieuw tot de mogelijkheden. Die kunnen
verschillen tussen de multifunctionele centra onderling.

Trainings- of behandelingsprogramma’s (schoolvervangende en aanvullende dagopvang)
Veel kinderen krijgen tijdens de dagopvang, al dan niet gekoppeld aan verblijf, ook therapie of
behandeling. Normaal gezien kan die behandeling niet aan huis gebeuren. De
multifunctionele centra kunnen verkennen of het trainings- en behandelprogramma dat bij een
aantal kinderen en jongeren met een handicap deel uitmaakt van de schoolaanvullende of
schoolvervangende dagopvang, kan opstarten.
-

Trainings- en behandelcontacten in het multifunctioneel centrum, kan het multifunctioneel
centrum aanbieden als een halve dag schoolaanvullende of -vervangende dagopvang.

-

In deze uitzonderlijke omstandigheden - let wel: enkel tijdens deze COVID-19-periode - laat
het VAPH toe deze trainings- en behandelcontacten aan huis aan te bieden aan cliënten die
zich nu niet naar het multifunctioneel centrum kunnen verplaatsen. Het multifunctioneel
centrum kan die trainings- en behandelcontacten (uitzonderlijk) aanbieden als mobiele
begeleiding.

Alle betrokkenen moeten de algemene preventieve en hygiënische maatregelen strikt blijven
naleven.

Mobiele en ambulante begeleidingen
Bij aanvang van de maatregelen door COVID-19 communiceerde het VAPH dat er zoveel als
mogelijk moest overgegaan worden tot begeleiding op afstand. Die begeleidingen kunnen
multifunctionele centra registreren als mobiele begeleidingen. Het VAPH verduidelijkt het volgende
in de aangepaste richtlijnen:
●

Mobiele en ambulante begeleidingen worden uitgedrukt in uren. Het moet gaan over
inhoudelijke psychosociale ondersteuning. Als een begeleidingscontact korter is dan een
uur, is het - in de huidige omstandigheden - aan multifunctionele centra toegestaan om die
te bundelen tot één begeleiding. Eveneens kan niet elk kort contact als begeleiding worden
geregistreerd (en aangerekend).

●

De regelgeving voorziet dat multifunctionele centra voor mobiele en ambulante
begeleidingen een bijdrage kunnen vragen. Dat is echter niet verplicht en is een keuze van

ieder centrum op zich.

Kampen en vakantiewerking
Vanuit het VAPH bevestigen we dat kinderen en jongeren met een handicap kunnen deelnemen
aan zomerkampen, ook als die kinderen en jongeren ondersteund worden door of verblijven in een
multifunctioneel centrum. Dat geldt zowel voor kampen met als voor kampen zonder overnachting.
Houd rekening met de volgende aandachtspunten:
●

Houd er rekening mee dat kinderen en jongeren met een handicap mogelijk in contact
zullen komen met een groep kinderen, jongeren en begeleiders waarbinnen soepelere
richtlijnen gelden dan binnen het multifunctioneel centrum.

●

Houd rekening met het risico dat het met elkaar in contact brengen van verschillende
contactbubbels en het wisselen tussen verschillende contactbubbels voor kinderen en
jongeren met een handicap, met zich mee kan brengen.

●

Als de kinderen of jongeren met een handicap tot een risicogroep behoren, is het
aangewezen om advies van een arts in te winnen.

●

Multifunctionele centra bespreken voorafgaand aan de deelname met de organisatoren
hoe ze het zomerkamp zullen inrichten en welke maatregelen genomen worden, eventueel
specifiek ten aanzien van risicogroepen in de voorziening die willen deelnemen.

●

Multifunctionele centra bespreken de mogelijkheden en de risico’s van deelname duidelijk
met de ouders.

●

Multifunctionele centra hebben bij een terugkeer na deelname bijkomende aandacht voor
de gezondheidstoestand van de kinderen en jongeren.

Als een deelname niet haalbaar is, verzoekt het VAPH de multifunctionele centra te verkennen of
er alternatieve oplossingen kunnen aangeboden worden. Gelet op de versoepeling van de overstap
tussen voorzieningen en de thuissituatie, is kortopvang opnieuw mogelijk.
Multifunctionele centra mogen ook zelf weer zomerkampen voor kinderen en jongeren met een
handicap organiseren. Daarbij kan het multifunctioneel centrum de richtlijnen van het jeugdwerk
volgen. Op https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer leest u alles over hoe de zomer van 2020 zal
verlopen in het jeugdwerk. U kunt er terugvinden op welke wijze het jeugdwerk kampen met en
zonder overnachting kan organiseren.

Ook organisaties voor vrijetijdszorg kunnen zomerkampen voor kinderen en jongeren organiseren.
Bij het organiseren van die activiteiten moeten ze rekening houden met de evoluties in de
algemeen geldende richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en de risicoprofielen van de
deelnemers.

