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Bijlagen

COVID-19: overstap naar situatie 3 als gevolg van de
maatregelen van het Overlegcomité
Door de heel sterke stijging van het aantal besmettingen met COVID-19 en het aantal
ziekenhuisopnames, zijn de federale en regionale overheden overgegaan tot een nieuwe lockdown.
De situatie is over heel Vlaanderen ernstig. Steeds meer zorgaanbieders worden geconfronteerd
met besmettingen met COVID-19 bij personeel en gebruikers. Daarom geldt vanaf 1 november
2020 voor de VAPH-erkende en vergunde diensten en zorgaanbieders situatie 3 binnen de
kaderrichtlijnen. In situatie 3 geldt hetzelfde richtinggevend kader als in situatie 2, maar dan voor
álle diensten en zorgaanbieders.
●

schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang en verblijf in multifunctionele centra

●

mobiele, ambulante en ADL-ondersteuning

●

collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

De ondersteuning en dienstverlening aan personen met een handicap blijft verder lopen, maar het
gebruikelijke aanbod kan door de dienst of zorgaanbieder anders ingevuld of afgebouwd worden.
Begeleidingen, dagondersteuning en verblijf kunnen doorlopen, maar zullen anders georganiseerd
worden om het risico op besmetting met COVID-19 en de verdere verspreiding van het virus zo laag
mogelijk te houden. Bijvoorbeeld kleinere en vaste groepen, het aanbod aan personen met een
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handicap die enkel naar de dagopvang komen, scheiden van het aanbod aan personen die er ook
verblijven, deeltijdse dagopvang, indien mogelijk individuele begeleiding op afstand …
Diensten en zorgaanbieders zullen in hun afwegingen en in de uitwerking van hun aanbod rekening
houden met het risicoprofiel van de persoon met handicap, zijn of haar noden, de beschikbare
infrastructuur en het beschikbare personeel. Voorafgaande communicatie daarover met de
individuele persoon met een handicap is noodzakelijk. Als het aanbod gewijzigd wordt, moet ook
nagegaan worden of er bij de individuele persoon met een handicap nood is aan een alternatief
ondersteuningsaanbod, en moet dat alternatief aangeboden worden.
De zorgaanbieder kan zijn aanbod enkel beperken na voorafgaand overleg met het collectief
overlegorgaan (de gebruikersraad).
We vestigen nogmaals uw aandacht op de bestaande compenserende maatregelen voor
budgethouders. Als een houder van een persoonsvolgend budget of persoonlijke-assistentiebudget
gedurende de COVID-19-periode extra kosten maakt om de zorg en ondersteuning thuis te
organiseren, dan kan hij een financiële compensatie krijgen. De budgethouder mag dan zijn
jaarbudget (PAB of PVB) overschrijden als het budget ontoereikend is om de kosten van extra
overeenkomsten gedurende de COVID-19-periode te betalen. Het jaarbudget (PAB of PVB) mag tot
maximaal 25,5 % overschreden worden. De einddatum voor de periode waarbinnen deze
begeleidende maatregelen van toepassing zijn, werd bepaald op 31 december 2020.
Lees op de webpagina ‘Begeleidende COVID-19-maatregelen voor PVB- en PAB-budgethouders’
alle informatie over de compenserende maatregelen voor budgethouders, samen met info over
extra gemaakte cashkosten en enkele concreet uitgewerkte scenario’s voor budgethouders.
Het VAPH maakt ondertussen afspraken met de bijstandsorganisaties, de koepelorganisaties van
zorgaanbieders, de verenigingen voor personen met een handicap en het kabinet van de minister
om ook in situatie 3 zoveel mogelijk ondersteuning te blijven bieden en waar het nodig is te zoeken
naar alternatieve oplossingen. Daarover volgt binnenkort meer informatie.
We benadrukken dat het van groot belang is om strikt de preventieve en hygiënische maatregelen
na te leven. Dat betekent handen wassen, afstand houden en een mondmasker dragen, zowel
personeel als personen met een handicap (indien mogelijk).

Hebt u vragen of wilt u meer weten?
●

Met concrete vragen over uw ondersteuning kunt u terecht bij uw VAPH-dienst of
zorgaanbieder.

●

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.

