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Aanvullende informatie naar aanleiding van de tweede golf
binnen de COVID-19-pandemie

Wij brengen u op de hoogte van volgende informatie in het kader van de COVID-19-crisis.
Aanpassing teststrategie
Vanaf 23 november 2020 kunnen opnieuw alle asymptomatische hoogrisicocontacten getest worden. Een
belangrijke wijziging is dat personen met een hoogrisicocontact nu op de zevende dag na het risicocontact
getest worden in plaats van op de vijfde dag.
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Voor residentiële voorzieningen blijft de teststrategie zoals eerder gecommuniceerd.
Die informatie werd aangepast in de infonota ‘Teststrategie en Contactopsporing COVID-19’.

Sneltesten voor symptomatische personen met een handicap in residentiële settings
In de loop van de maand december zal de Vlaamse overheid starten met de verdeling van een beperkte
hoeveelheid antigentesten (Ag-sneltesten) aan residentiële voorzieningen voor personen met een handicap.
Iedere voorziening krijgt 50 Ag-sneltesten. Die Ag-sneltesten kunnen enkel gebruikt worden voor
symptomatische bewoners met een handicap. De sneltesten moeten ook in de CTPC-tool geregistreerd
worden. Op dit moment is het nog niet mogelijk om de sneltesten te registreren. Wanneer de 50 testen
opgebruikt zijn, krijgt de voorziening de mogelijkheid om extra sneltesten aan te vragen. Wanneer de testen
geleverd zijn en ze geregistreerd kunnen worden in de CTPC-tool kan er met sneltesten gewerkt worden.
Meer informatie daarover volgt.
Preventieve screening medewerkers
De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg heeft verdere voorwaarden vastgelegd voor de herhaaldelijke
preventieve screening van medewerkers. In de huidige epidemiologische context wordt er niet langer met
een drempelwaarde gewerkt. De maximale frequentie voor preventief testen is vastgelegd op één screening
per 7 dagen. De preventieve teststrategie wordt altijd in overleg met de lokale medische
verantwoordelijke(n) bepaald in functie van het testbeleid dat al wordt gevoerd in een voorziening, al dan
niet naar aanleiding van een uitbraak.
Die informatie werd aangepast in de infonota ‘Preventieve teststrategie’.
Inzetten van zorgpersoneel na hoogrisicocontact met een bevestigd geval
Soms worden vergunde zorgaanbieders door de quarantainemaatregelen geconfronteerd met een dreigend
personeelstekort. Vandaar verduidelijkt het VAPH de huidige richtlijnen van Sciensano over het inzetten van
zorgpersoneel dat een hoogrisicocontact had met een bevestigd geval.
De algemene regel is dat personen na een hoogrisicocontact in quarantaine geplaatst en getest moeten
worden. Dat geldt ook voor zorgprofessionals.
Als de persoon asymptomatisch blijft, kan een test uitgevoerd worden ten vroegste op dag 7 na de dag van
het laatste hoogrisicocontact. Bij negatief resultaat kan het werk hervat worden.
Bij hoge uitzondering kan een asymptomatisch hoogrisicocontact verderwerken om de continuïteit van de
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zorgen te garanderen. Die uitzondering kan enkel ingeroepen worden voor personeel dat noodzakelijk is om
een minimale basiszorg te kunnen garanderen, niet voor ondersteunend personeel zoals schoonmaak- en
keukenpersoneel. Die beslissing wordt steeds genomen in samenspraak met de directie en de coördinerende
raadgever-arts of arbeidsgeneeskundige dienst. Die uitzondering geldt enkel voor preventieve quarantaine,
niet voor isolatie na een positieve test.
Voor asymptomatische personeelsleden met een positieve test is het ook toegestaan om bij hoge
uitzondering te werken als ze voldoen aan een aantal strikte criteria. Die criteria zijn nog strenger en ruimer
dan bij zorgpersoneel dat een hoogrisicocontact had. Zo kan er bijvoorbeeld nooit sprake zijn van een
verplichting en kan dat enkel als het personeelslid instaat voor de zorg aan COVID-19-patiënten.
De

uitgebreide

criteria

kunt

u

raadplegen

op
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van

https://covid-

19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_NL.pdf
Compensatie voor variabele prestaties
In INF/20/174 werd geïnformeerd over de operationalisering van de compenserende maatregelen naar
aanleiding van de eerste golf van de COVID-19-pandemie.
Graag informeren wij - onder voorbehoud van het ministerieel besluit - dat voor de tweede golf van de
COVID-19-pandemie ook een regeling rond variabele prestaties zal voorzien worden. De periode waarop die
regeling betrekking zal hebben, zijn de maanden oktober-november-december 2020.
Via een nieuwe bevraging zullen de extra gepresteerde variabele prestaties, gepresteerd wegens de
verhoogde aanwezigheid van de gebruikers, in kaart gebracht worden.
De cijfers van die bevraging en van de eerdere bevraging worden gecumuleerd en zullen afgezet worden ten
opzichte van het jaarlijkse toegekende pakket variabele prestaties.
De nieuwe bevraging zal in de loop van december 2020 gelanceerd worden.
Voorzieningen die bij een eerdere bevraging geen aanvraag voor bijkomende variabele prestaties deden voor
de eerste golf, kunnen ook reageren op de bevraging. Er zal dan ook rekening gehouden worden met de
meer of minder ingezette variabele prestaties in de eerste COVID-19-periode.
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Ziekenhuisopname
In het Vlaams Parlement signaleerden parlementsleden een ongerustheid over het beleid van
ziekenhuisopnames van ouderen en personen met een handicap die besmet zijn met COVID-19.
Minister van Welzijn Beke verduidelijkt dat de beslissing tot verwijzing naar een ziekenhuis ligt bij de
coördinerende en raadgevende arts (CRA) of de medisch verantwoordelijke en de behandelende arts. Dat
principe werd bevestigd in het overleg dat de minister had met de vertegenwoordigers van de Belgische
geriaters en gerontologen in oktober. De minister geeft aan dat personen met een handicap in geen geval
als minder prioritair dan andere burgers zullen worden beschouwd in het kader van een opname in een
ziekenhuis en verzoekt om die geruststellende boodschap over te brengen aan uw gebruikers.
Samenscholingsverbod
In de recente ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken, is een samenscholingsverbod opgenomen. In tegenstelling tot de
regelgeving in de eerste golf is er geen uitzondering in opgenomen voor personen die onder eenzelfde dak,
bijvoorbeeld een leefgroep, wonen. Samenscholingen van meer dan vier personen, kinderen tot en met 12
jaar niet meegeteld, zijn niet toegelaten. Bij uitstappen buiten de voorziening moeten uw gebruikers en
personeel zich dan ook aan die federale richtlijnen houden.
Van zodra het VAPH op de hoogte is van aanpassingen of uitzonderingen daarop, zullen we u daarvan op de
hoogte brengen.
Aanpassing kaderrichtlijnen
In de kaderrichtlijnen werden enkele aanpassingen uitgevoerd. In situatie 2 en 3 worden niet-essentiële
externe diensten uitgesteld. Het VAPH beslist niet welke externe diensten essentieel zijn voor gebruikers. Het
is aan de directie om te beoordelen welke externe diensten voor welke gebruikers kunnen langskomen in het
kader van essentiële zorg en ondersteuning (bv. medisch noodzakelijke pedicure).
De kaderrichtlijnen kunt u nalezen op: https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/professionelen.
Gebruik mondmaskers in het kader van liplezen
Tot voor kort mocht het mondmasker op verplichte plaatsen enkel afgenomen worden om te drinken en te
eten of om de neus te snuiten. Sinds 1 november 2020 is het ook officieel toegestaan om het mondmasker
tijdelijk af te zetten tijdens een gesprek met iemand die niet (goed) hoort zodat die persoon kan liplezen.
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Dat is bepaald door een ministerieel besluit van de FOD Binnenlandse zaken. Belangrijke voorwaarde blijft
wel dat de sociale afstand van anderhalve meter gerespecteerd kan worden.

James Van Casteren
Administrateur-generaal

4

