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Opflakkering COVID-19-epidemie: lokale aansturing en
mogelijke maatregelen
Het is voor iedereen die de media volgt duidelijk dat we momenteel een heropflakkering van de
COVID-19-epidemie in ons land meemaken. U vraagt zich mogelijk af wat daarvan de gevolgen zijn
voor de dienstverlening en ondersteuning door diensten en zorgaanbieders die door het VAPH
erkend of vergund zijn.

Voorlopig gaan we niet terug naar algemene strenge beperkingen van het zorgaanbod. Doordat we
nu wat meer kennis hebben en over voldoende beschermingsmateriaal beschikken, blijft het de
ambitie om de zorg en ondersteuning maximaal op peil te houden. Toch kan het aangewezen zijn,
zeker als er in de buurt of gemeente van de zorgaanbieder meerdere nieuwe infecties
gedetecteerd worden, bijkomende maatregelen te nemen. Die maatregelen vereisen echter
maatwerk, aangepast aan de lokale situatie. De Nationale Veiligheidsraad van 23 juli 2020 besliste
om hierin een grotere rol toe te kennen aan de lokale besturen. De beslissingen van de Nationale
Veiligheidsraad van maandag 27 juli 2020 hebben daaraan niets gewijzigd.

1. Aansturing op lokaal niveau
Om de evolutie van het coronavirus lokaal op te volgen, hanteert men drie
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waarschuwingsdrempels:


Vijf opeenvolgende dagen is het opgetelde aantal nieuwe bevestigde besmettingen over de
laatste zeven dagen in een stad of gemeente gelijk aan, of hoger dan, 20 per 100.000
inwoners.



Er zijn minstens vijf dagen op rij nieuwe besmettingen vastgesteld.



Er is sprake van een stijgend aantal nieuwe gevallen gedurende vier van de zeven voorbije
dagen.

Zijn twee van deze drie waarschuwingsdrempels overschreden, dan zal het agentschap Zorg en
Gezondheid het lokale bestuur op de hoogte brengen en eventueel gepaste maatregelen
voorstellen. Zorg en Gezondheid zal eveneens het lokale bestuur vragen contact op te nemen met
zorgaanbieders waar kwetsbare mensen verblijven.

Om een goed en volledig beeld te krijgen van de lokale situatie, kan de zorgaanbieder ook zelf
contact opnemen met de noodplanning van het lokale bestuur. Het lokale bestuur kan helpen om,
samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid, de lokale situatie en het risico voor de voorziening
in te schatten. Ook kan het bestuur indien nodig in extra ondersteuning voor de zorgaanbieder
(directie, medisch verantwoordelijke) voorzien of advies geven over de te nemen maatregelen.

De lokale besturen ontvingen hiervoor draaiboeken.

2. Gevolgen voor voorzieningen voor personen met
een handicap
De draaiboeken voor lokale besturen bepalen dat bij vaststelling van lokale uitbraken alle lokale
partners samen overleggen over de te nemen maatregelen, met het doel die uitbraken snel onder
controle te krijgen. Vanuit het VAPH geven we voor dit overleg aan de diensten en zorgaanbieders
die door ons erkend of vergund zijn, per ondersteuningsvorm een richtinggevend kader mee. Die
kaders zijn niet dwingend. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de burgemeester in samenspraak met de
betrokken federale instanties striktere of minder strikte richtlijnen oplegt. De algemeen geldende
maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad moeten wel altijd strikt opgevolgd worden.

Volgende situaties beschrijven de mogelijke toestand in een bepaalde gemeente of wijk:

Situatie 0: Er zijn in de samenleving geen COVID-19-besmettingen meer. Alles is volledig veilig en er
dienen geen bijzondere maatregelen genomen te worden.

Situatie 1: Het aantal nieuwe COVID-19-besmettingen is relatief laag of zelfs 0, maar doordat er
elders (buiten de eigen stad of gemeente) nog regelmatig infectiehaarden opduiken, blijft
waakzaamheid geboden. We beschouwen dit als de huidige situatie in die gemeenten waar
er geen alarmerende verhoging van besmettingen geregistreerd werd.

Situatie 2: Het aantal besmettingen in de gemeente of wijk is alarmerend. Van de volgende drie
aanwijzingen zijn er twee van toepassing:


Vijf opeenvolgende dagen is het opgetelde aantal nieuwe bevestigde besmettingen over de
laatste zeven dagen in een stad of gemeente gelijk aan, of hoger dan, 20 per 100.000
inwoners.



Er zijn minstens vijf dagen op rij nieuwe besmettingen vastgesteld.



Er is sprake van een stijgend aantal nieuwe gevallen gedurende vier van de zeven voorbije
dagen.

Situatie 3: Er zijn talrijke uitbraken, niet meer beperkt tot bepaalde lokaliteiten. Er wordt
teruggegrepen naar algemene federale maatregelen.

Situatie 1 is de huidige situatie die we het ‘nieuwe normaal’ noemden. Zoals eerder
gecommuniceerd, gaat de dienstverlening maximaal door. Wel moeten de nodige
voorzorgsmaatregelen genomen worden, zoals extra handhygiëne en afstand houden.

Bij situatie 2 ondernemen de diensten van Zorg en Gezondheid actie en start overleg tussen de
lokale partners op. De burgemeester kan overwegen om voor welbepaalde diensten en
voorzieningen, in de hele gemeente of in bepaalde delen van de gemeente, extra maatregelen te
nemen. Dit na afstemming met het Nationaal Crisiscentrum (NCCN). Die maatregelen kunnen een
effect hebben op het aanbod van diensten en zorgaanbieders.

Diensten en zorgaanbieders kunnen de door het VAPH opgestelde richtlijnen gebruiken om zelf
maatregelen te nemen of om tijdens het lokale overleg de verwachtingen vanuit het VAPH te
verduidelijken. De lokale besturen kunnen daar na overleg met de gouverneur en het agentschap

Zorg en Gezondheid wel van afwijken.

Ook kan de impact voor twee zorgaanbieders totaal verschillend zijn. Zelfs binnen eenzelfde
gemeente. Zo kan de ene zorgaanbieder gelegen zijn in een wijk met zeer veel nieuwe
besmettingen, terwijl een andere zorgaanbieder in een andere deelgemeente ligt waar er geen
bijzondere problemen zijn.

Daarnaast blijven er ook andere richtlijnen gelden. Zoals bijvoorbeeld de algemene preventieve en
hygiënische maatregelen voor VAPH-zorgaanbieders en hoe diensten en zorgaanbieders moeten
omgaan met een clusteruitbraak van COVID-19 of de teststrategie en contactopsporing. Binnen
elke situatie is het dus mogelijk dat de zorgaanbieder die u ondersteunt bijkomende maatregelen
moet nemen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat er geen lokaal overleg is opgestart, maar dat er in
een leefgroep toch een uitbraak is van COVID-19. Dan zal de zorgaanbieder toch andere
maatregelen moeten nemen.

In situatie 3 zal teruggegrepen worden naar federale maatregelen. Dat betekent dat het
richtinggevend kader voor situatie 2 het richtinggevend kader zal zijn voor alle door het VAPH
erkende diensten en zorgaanbieders.

De beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van maandag 27 juli 2020 wijzigen niets aan
bovenstaande omschrijvingen of situaties. Ook is er geen overstap naar algemene federale
maatregelen zoals in situatie 3. Het nieuwe normaal (situatie 1) blijft van kracht, met mogelijk
bijkomende lokale maatregelen (situatie 2) bij specifieke diensten en zorgaanbieders.

U vindt in bijlage en via onderstaande linken een richtinggevend kader per situatie voor:


de collectieve dag- en woonondersteuning voor volwassenen



de schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang en verblijf in multifunctionele
centra



mobiele, ambulante en ADL-ondersteuning

3. Gebruik van mondneusmaskers

Daarnaast verduidelijken we hierbij nog een wijziging in de richtlijnen over het gebruik van
mondneusmaskers door het personeel van de door het VAPH erkende en vergunde diensten en
zorgaanbieders.
Op uitdrukkelijk verzoek van de Taskforce COVID-19 Zorg is het gebruik van een mondmasker
verplicht voor alle verzorgend en begeleidend personeel in alle situaties, behalve bij kinderen
jonger dan 12 jaar. Als het om fysiek kwetsbare kinderen gaat, is een mondmasker ook bij de
ondersteuning van -12-jarigen verplicht.
Van bewoners die samen een leefbubbel vormen, wordt niet verwacht dat ze binnen de leefgroep
een mondneusmasker dragen.

4. Afsluitend
In de huidige omstandigheden zullen diensten en zorgaanbieders blijvend een afweging moeten
maken tussen het psychosociaal welzijn van personen en de gezondheidsrisico’s. Die kunnen
verschillen omwille van de medische of psychosociale kwetsbaarheid van de doelgroep.
Zoals in de richtlijnen reeds meegegeven, blijft het de bedoeling om maximaal verder te voorzien in
zorg en ondersteuning, zij het eventueel op een andere, met de gebruiker en de gebruikersraad
afgesproken wijze, en moet het volledig stoppen van dienstverlening maximaal vermeden worden.
Ook mogelijkheden tot bezoek blijven gegarandeerd zelfs bij het minst gunstige scenario is
minimaal één vaste persoon toegelaten.
De Nationale Veiligheidsraad besliste dat iedereen maximaal 5 personen mag tellen binnen zijn
persoonlijke contactbubbel. We beschouwen de leefgroep niet als deel uitmakend van die 5
personen. Zo vermijden we dat de mogelijkheden tot verblijf of bezoek thuis of bezoek in de
voorziening zouden wegvallen.
De Vlaamse overheid blijft verder instaan voor de bedeling van beschermingsmateriaal om het
voortzetten van de zorg en ondersteuning mogelijk te maken.
Uiteraard hadden we liever een behoud of verdere versoepeling van maatregelen aangekondigd,
maar de situatie maakt verdere voorzichtigheid en alertheid noodzakelijk.
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/maatregelen-corona-personen-

met-handicap. 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: infocoronavirus@health.fgov.be.

