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Impact beslissingen Vlaamse Regering en taskforce COVID-19
Zorg

Wegens de negatieve evoluties in de COVID-19-pandemie heeft de Vlaamse Regering een aantal bijkomende
maatregelen afgekondigd. Die maatregelen gaan in op woensdag 28 oktober om 24 uur. Ook de taskforce
COVID-19 Zorg volgt de situatie op de voet en stuurt de richtlijnen bij als de omstandigheden dat nodig
maken.
Deze infonota geeft een aantal verduidelijkingen over de impact van de maatregelen op de ondersteuning en
dienstverlening door de door het VAPH erkende en vergunde zorgaanbieders. Bijkomend zullen deze
verduidelijkingen opgenomen worden in de updates van de bijhorende richtlijnen.
We begrijpen dat deze uitzonderlijke omstandigheden al lange tijd uitzonderlijke inspanningen vragen van
gebruikers van zorg en ondersteuning, mantelzorgers, personeelsleden en directies. Daarvoor nogmaals
uitdrukkelijke onze dank.
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Het VAPH zal wegens het stijgend aantal besmettingen zijn telefoonpermanentie terug uitbreiden, zij het niet
meer ‘s nachts, maar wel in de weekends. U kunt vanaf zaterdag 31 oktober 2020 deze permanentie terug
bereiken op het nummer:

02 249 38 88

Bezoekregeling
De onrustwekkende toename van het aantal besmettingen met COVID-19 en de gevolgen van die
besmettingen op de meest kwetsbaren, maakten het noodzakelijk om bijkomende maatregelen te nemen.
Wat betreft bezoek besliste de taskforce COVID-19 Zorg om voor kwetsbare personen met een handicap een
afwijking te maken op de algemene beslissingen van het Overlegcomité voor het aantal nauwe en nietnauwe contacten.
Voor kwetsbare personen met een handicap, daarmee bedoelen we personen met een verhoogd
gezondheidsrisico bij besmetting met COVID-19, wordt het bezoek bij de zorgaanbieder beperkt tot 1 nauw
contact én 1 contact waarbij de nodige hygiënische en afstandsmaatregelen worden gevolgd. Het niet-nauwe
contact mag om de 2 weken wisselen. Wie als kwetsbare persoon met een handicap wordt beschouwd,
wordt het best in overleg met de (huis)arts bepaald op niveau van de voorziening/leefgroep/individu.
Voor de andere personen met handicap die verblijven in een residentiële setting, blijft de leefgroep
gelijkgesteld 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 andere burger.
Elke persoon met handicap die dat wil, heeft recht op bezoek behalve wanneer hij zelf besmet is met COVID19 of als er voor hem nog lopende quarantainemaatregelen zijn. Door besmettingen of een uitbraak in de
voorziening kan zeer uitzonderlijk en beperkt in de tijd een bezoekverbod gelden, bijvoorbeeld om de
bezoekregeling bij te stellen. Communiceer daar duidelijk over naar uw gebruikers en hun bezoekers en geef
hen een duidelijk perspectief over de herneming van het bezoekrecht.
Hierbij benadrukken we nogmaals dat bezoek aan palliatieve bewoners te allen tijde mogelijk moet blijven.
Ook als ze besmet zijn met COVID-19.
Vanuit het VAPH herinneren we gebruikers er aan om ook bij bezoek aan huis en bij verblijf thuis de nodige
algemene hygiënische maatregelen - zoals handen wassen en afstand houden - strikt toe te passen.
Rechtstreeks toegankelijke hulp: globale individuele ondersteuning (GIO)
Globale individuele ondersteuning (GIO) voor minderjarigen heeft tot doel om de overgangsmomenten in de
inclusieve opvang en onderwijs te ondersteunen. Die ondersteuning vindt plaats in de inclusieve opvang of
school waardoor de COVID-19-richtlijnen van de desbetreffende sector gelden. Volgens de richtlijnen van het
Departement Onderwijs vallen GIO-begeleiders onder essentiële derden. Ze krijgen in elke fase toegang tot
de school voor de taken die ze moeten uitvoeren en die niet eenvoudig op afstand kunnen. De scholen
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kunnen na een risicoanalyse de toegang alsnog ontzeggen. Volgens de richtlijnen van Kind en Gezin
(Agentschap Opgroeien) kan begeleiding plaatsvinden buiten of in een andere ruimte dan de leefgroep
(aanpak oranje) of enkel digitaal (aanpak rood).
Uit bovenstaande richtlijnen blijkt dat het aanbieden van GIO nog mogelijk is, maar dat de wijze waarop de
ondersteuning moet plaatsvinden, kan afwijken van hoe die in normale omstandigheden zou plaatsvinden.
De voorwaarde dat GIO moet plaatsvinden in de inclusieve opvang of school, wordt daarom tijdelijk
losgelaten. Er wordt gevraagd om naar alternatieve mogelijkheden te zoeken in samenspraak met het gezin
en de school of opvang. Zo zal het bijvoorbeeld tijdelijk mogelijk zijn om de inclusieve opvang of school van
op afstand te ondersteunen. De registratiewijze in de geïntegreerde registratietool (GIR) van GIO wijzigt niet.
Verlenging herfstvakantie onderwijs en vakantiewerking +12 jaar
De minister van Onderwijs besliste om voor het leerplicht- en volwassenenonderwijs de herfstvakantie te
verlengen tot 11 november. Dat maakt dat er mogelijk bij de multifunctionele centra bijkomende vragen
voor dagopvang gesteld worden. Multifunctionele centra bekijken wat haalbaar is binnen hun werking. Ze
moeten daarbij de afweging maken voor welke kinderen en jongeren dagopvang noodzakelijk is en waar er
eventueel alternatieven voorhanden zijn.
Daarnaast besliste de Vlaamse Regering dat vanaf woensdag 28 oktober om 24 uur jeugdwerking voor +12jarigen niet meer toegelaten is. Het ondersteuningsaanbod dat tijdens vakantieperiodes en op schoolvrije
momenten wordt georganiseerd door vergunde zorgaanbieders (vakantiewerking door vergunde
zorgaanbieders en multifunctionele centra), beschouwen we als ondersteuning in de zorg en kan doorgaan.
Wat betreft vakanties en vakantiekampen moeten de beslissingen van de Vlaamse Regering gevolgd worden.
Dat geldt zowel voor de individuele persoon met handicap die deelneemt aan (externe) activiteiten, als voor
de organisatie die ze organiseert.
Initiatieven van organisaties voor vrijetijdszorg, zoals speelpleinwerking, jeugdateliers en vakantiekampen,
zullen voor +12-jarigen niet meer kunnen doorgaan.
Teststrategie
Naar aanleiding van de hoge druk op de testcapaciteit werd door de Interministeriële Conferentie (IMC)
beslist dat personen die een hoogrisicocontact hadden, voortaan niet meer getest worden als er geen
symptomen zijn. Als gevolg werd de quarantaineperiode verlengd naar 10 dagen met daaropvolgend 4 dagen
voorzichtigheid. Zorgpersoneel vormde een uitzondering op die algemene regel maar er werd nog niet
verder gespecificeerd over welk zorgpersoneel het ging. Het IMC heeft de teststrategie momenteel verder
verfijnd met als doel vooral enkele beroepsgroepen die een directe rol spelen in het beheren van de crisis,
verder te ondersteunen. Er werd beslist dat al het personeel binnen de zorg- en welzijnssector en hun
ondersteunende diensten (logistiek, administratie …) als prioritair te testen beschouwd worden. Binnen de
VAPH-sector betekent dat dat alle personeelsleden binnen alle ondersteuningsvormen van het VAPH
(woonondersteuning, dagondersteuning, mobiele/ambulante/ADL-ondersteuning) getest kunnen worden in
geval van hoogrisicocontact. Concreet worden die personen getest op de vijfde dag na de dag waarop het
hoogrisicocontact met een COVID-19-getest persoon plaatsvond:
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●
●

Bij een negatief testresultaat op die vijfde dag houdt de quarantaine twee dagen later op.
Bij een positief testresultaat op die vijfde dag geldt een isolatie van minstens 7 dagen. De isolatie
start op de dag van de testafname bij asymptomatische patiënten. Bij symptomatische patiënten
start de isolatie op de dag dat de eerste klachten optreden. Mensen met klachten moeten, om terug
te keren uit isolatie, 3 dagen koortsvrij zijn en een duidelijke verbetering van de klachten vaststellen.

We vragen de organisaties om ook zelf gericht en proactief te communiceren naar de eigen gebruikers en het
personeel. Verwijs daarbij ook steeds naar de informatie die het VAPH aanbiedt:
● de informatie die voor personen met een handicap wordt uitgewerkt, is te raadplegen via:
www.vaph.be/maatregelen-corona-personen-met-handicap;
● de digitale VAPH-nieuwsbrief: wie zich abonneert krijgt hem standaard 1 keer per maand in zijn
mailbox, of vaker in bijzondere tijden als deze coronacrisis. Abonneren kan via
www.vaph.be/nieuwsbrief.
● Naar aanleiding van deze infonota INF/20/182 werd ook een mededeling voor de gebruikers
gepubliceerd.

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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