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COVID 19: impact maatregelen federaal overlegcomité

Geachte mevrouw of mijnheer,

Het Overlegcomité vaardigde maatregelen uit met als doel de besmettingsratio’s terug te dringen tot een
aanvaardbaar niveau, om een verdere escalatie te voorkomen. De door het Overlegcomité genomen
maatregelen hebben een impact op de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap. Aangezien
er in de meeste gemeenten en steden een verhoogd aantal besmettingen is, willen we er nog eens op wijzen
om goed de lokale situatie in te schatten. In de meeste gemeenten en steden is het momenteel nodig om
over te gaan naar Situatie 2, zoals meegedeeld in de kaderrichtlijnen via de infonota INF/20/149 Opflakkering COVID-epidemie: lokale aansturing en mogelijke maatregelen. U bekijkt best samen met de
lokale besturen en het lokale COVID-19-team (contactgegevens) in hoeverre het aangewezen is om naar
Situatie 2 over te stappen.
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U vindt hieronder het richtinggevende kader voor:
schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang en verblijf in multifunctionele centra
mobiele, ambulante en ADL-ondersteuning
collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen
Als VAPH vragen we bijzondere aandacht voor de verwijzingen naar de maatregelen van het Overlegcomité
(voorheen Nationale Veiligheidsraad), meer bepaald met betrekking tot horeca-activiteiten en het aantal
personen met intensief contact buiten het eigen gezin. Wat dat laatste betreft wijzen we erop dat voor
residentiële bewoners de leefgroep gelijkgesteld blijft met een gezinssituatie. Dat wil zeggen dat noch het
gezin noch de leefgroep vallen binnen het maximum aantal contacten, vastgelegd door het Overlegcomité.
Dat betekent dat een gebruiker buiten de leefgroep en het gezin samen, nog evenveel bijkomende nauwe en
niet-nauwe contacten mag hebben als elke burger.
Ondanks het snel stijgend aantal besmettingen, verschilt de huidige uitbraak fundamenteel met de eerste
uitbraakgolf. We beschikken nu over persoonlijke beschermingsmaterialen en er is nu testmateriaal in
tegenstelling tot de eerste uitbraakgolf. Dat betekent dat we, ook met het oog op het psychisch welzijn, voor
de dienstverlening aan personen met een handicap niet moeten terugkeren naar de strikte maatregelen van
maart en april. Dagactiviteiten kunnen bijgevolg niet zonder meer opgeschort worden. Enkel als er een
onoverkomelijk logistiek probleem is met betrekking tot beschikbare ruimte en personeelsinzet, kan
dagactiviteit verminderd worden.De voorziening maakt daarover op voorhand wel afspraken met het
collectief overlegorgaan.
Niettemin moeten we in de huidige situatie meer dan ooit voorzichtig zijn. Bij een overstap van een persoon
met een handicap van de thuissituatie naar de voorziening en omgekeerd, kan een voorziening ingrijpen als
blijkt dat de context niet op een verantwoorde wijze omgaat met de algemene maatregelen om
besmettingen te vermijden.
Het VAPH is momenteel in overleg met het kabinet van minister Beke om na te gaan welke begeleidende
financiële maatregelen eventueel kunnen genomen worden en op welke manier de rechtszekerheid van
gebruikers en zorgaanbieders gegarandeerd wordt.
Ondertussen wordt er op het federale niveau gewerkt aan een ‘COVID-19-barometer’. Het is mogelijk dat we
onze communicatie en richtlijnen daar nog moeten aan aanpassen.
Het is van belang in deze situatie dat gebruikers kunnen beschikken over en direct toegang hebben tot
informatie vanuit de overheid. We zouden daarom ook direct willen communiceren naar de collectieve
overlegorganen. Het VAPH zal daartoe een van de volgende dagen een mail rondsturen om de
contactgegevens van de voorzitters van de collectieve overlegorganen op te vragen.
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