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COVID-19: impact maatregelen Overlegcomité
Op 16 oktober 2020 nam het Overlegcomité maatregelen om het aantal besmettingen met
COVID-19 terug te dringen en een verdere escalatie te voorkomen. Deze maatregelen hebben
een impact op de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap.
Op het federale niveau wordt er momenteel gewerkt aan een ‘COVID-19-barometer’. Die zal
mogelijk impact hebben op de richtlijnen en communicatie van het VAPH. Als dat zo is,
brengen we u daarvan op de hoogte.

1. Lokale aansturing en richtinggevende kaders
Afgelopen zomer verspreidde het VAPH voor de erkende en vergunde diensten en zorgaanbieders
per ondersteuningsvorm een richtinggevend kader (mededeling Opflakkering COVID-19-epidemie:
lokale aansturing en mogelijke maatregelen). De erkende en vergunde diensten en zorgaanbieders
gebruiken die richtinggevende kaders om hun zorg en ondersteuning te organiseren.
Het gaat om de volgende richtinggevende kaders, die nu licht geüpdatet werden:
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schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang en verblijf in multifunctionele centra
mobiele, ambulante en ADL-ondersteuning
collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

In de richtinggevende kaders wordt uitgegaan van ‘situaties’:
-

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.

-

Situatie 2: Het aantal besmettingen in de gemeente of wijk is alarmerend.

-

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

In de meeste gemeenten en steden is er momenteel een verhoogd aantal besmettingen. Daarom
draagt het VAPH de erkende en vergunde diensten en zorgaanbieders op om samen met de lokale
besturen en het lokale COVID-19-team de lokale situatie in te schatten. In de meeste gemeenten
en steden is het momenteel nodig om over te gaan naar situatie 2.
Ondanks het snel stijgend aantal besmettingen, verschilt de huidige situatie van de eerste COVID19-golf. Vergunde diensten en zorgaanbieders beschikken nu over persoonlijke
beschermingsmaterialen en er is testmateriaal. Dat betekent dat we, ook met het oog op het
psychisch welzijn, voor de dienstverlening aan personen met een handicap niet hoeven terug te
keren naar de strikte maatregelen van maart en april. Dagactiviteiten kunnen dus niet zonder meer
opgeschort worden. Enkel als er een onoverkomelijk logistiek probleem is met de beschikbare
ruimte en personeelsinzet, kunnen dagactiviteiten verminderd worden. De zorgaanbieder moet
daarover op voorhand wel afspraken maken met het collectief overlegorgaan (de vroegere
gebruikersraad).

2. Bezoek
Het uitgangspunt is dat elke bewoner in een residentiële setting recht heeft op bezoek, behalve als
de bewoner besmet is of als er voor de bewoner nog quarantainemaatregelen van toepassing zijn.
Ook als er in de voorziening een uitbraak van COVID-19 is, kan iedere bewoner minimaal één
bezoeker per week ontvangen. Die ene bezoeker kan per week wisselen, met respect uiteraard
voor het maximale aantal toegestane contacten volgens de federale richtlijnen.
Zeer uitzonderlijk en beperkt in de tijd kan er een bezoekverbod gelden, bijvoorbeeld om de
bezoekregeling bij te stellen. Als dat het geval is, zal uw zorgaanbieder daarover duidelijk
communiceren naar zijn gebruikers en hun netwerk.

Wat betreft nauwe contacten verduidelijken we dat voor residentiële bewoners de leefgroep
gelijkgesteld blijft met een gezinssituatie. Dat wil zeggen dat noch het gezin, noch de leefgroep valt
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. Het blijft van belang om met de zorgaanbieder te bekijken
op welke manier het bezoek wordt georganiseerd. Mogelijk zijn er door de lokale situatie
bijkomende maatregelen nodig.
Toch 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
zorgaanbieder ingrijpen als blijkt dat de context niet op een verantwoorde wijze omgaat met de
algemene maatregelen om besmettingen te vermijden.

3. Tot slot
Het VAPH is momenteel in overleg met het kabinet van minister Beke om na te gaan welke
bijkomende begeleidende maatregelen er eventueel kunnen genomen worden en op welke manier
de rechtszekerheid van gebruikers en zorgaanbieders gegarandeerd kan worden.
Op het federale niveau wordt er momenteel gewerkt aan een ‘COVID-19-barometer’. Die zal
mogelijk impact hebben op de richtlijnen en communicatie van het VAPH. Als dat zo is, brengen we
u daarvan op de hoogte.
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-coronapersonen-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: info-coronavirus@health.fgov.be.

