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Bijlagen

Impact beslissingen Vlaamse Regering en Taskforce COVID-19
Zorg
Wegens de negatieve evoluties in de COVID-19-pandemie heeft de Vlaamse Regering eergisteren
een aantal bijkomende maatregelen afgekondigd. Die maatregelen gingen in op woensdag 28
oktober 2020 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 mededeling geeft een aantal verduidelijkingen over de impact van deze maatregelen op de
ondersteuning en dienstverlening door de door het VAPH erkende en vergunde zorgaanbieders.
Bezoekregeling in voorzieningen
Het aantal besmettingen met COVID-19 neemt onrustwekkend toe en de gevolgen van dergelijke
besmettingen kunnen groot zijn voor de meest kwetsbaren. De Taskforce COVID-19 Zorg was dan
ook genoodzaakt om naast de maatregelen van het Overlegcomité bijkomende maatregelen te
nemen wat betreft het aantal nauwe en niet-nauwe contacten dat kwetsbare personen met een
handicap kunnen hebben.
Met ‘kwetsbare personen met een handicap’ wordt bedoeld: personen met een handicap met een
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verhoogd gezondheidsrisico bij besmetting met COVID-19. Uw (huis)arts of de arts verbonden aan
de voorziening kan mee de inschatting maken wie als kwetsbare persoon met een handicap wordt
beschouwd. Voor hen wordt bezoek beperkt tot 1 nauw contact én 1 contact met afstand en
mondmasker. Dit niet-nauwe contact kan om de 2 weken wisselen.
Voor de andere personen met een 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 een handicap die bij een zorgaanbieder verblijft heeft recht op bezoek, behalve
wanneer hij zelf besmet is met COVID-19 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. De voorziening
moet daar duidelijk over communiceren naar de personen met een handicap en hun bezoekers en
hen een duidelijk perspectief geven over de herneming van het bezoekrecht.
Bezoek aan palliatieve bewoners moet te allen tijde mogelijk blijven. Ook als ze besmet zijn met
COVID-19.
We benadrukken dat het bij bezoek en verblijf thuis belangrijk is 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 als 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.
Het aanbieden van GIO blijft mogelijk, maar de manier waarop de ondersteuning moet
plaatsvinden, kan door de verschillende richtlijnen 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 aan de aanbieders van GIO 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 vanop
afstand te ondersteunen.
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 2020. Dit maakt dat u mogelijk bijkomende nood
ervaart voor dagopvang bij uw multifunctioneel centrum. Het VAPH vraagt de multifunctionele
centra te bekijken wat haalbaar is binnen hun werking. Ze maken hierbij de afweging voor welke
kinderen en jongeren die opvang noodzakelijk is en waar er eventueel alternatieven voorhanden
zijn.
Daarnaast besliste de Vlaamse Regering dat sinds woensdag 28 oktober 2020 jeugdwerking voor
+12-jarigen niet meer toegelaten is. Het ondersteuningsaanbod dat tijdens vakantieperiodes en op
schoolvrije momenten wordt georganiseerd door vergunde zorgaanbieders (vakantiewerking door
VZA’s en MFC’s), beschouwt het VAPH 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.
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-methandicap. U kunt het VAPH contacteren via www.vaph.be/contacteer‐ons of via de VAPHlijn 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.

