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Aanvullende informatie naar aanleiding van de tweede golf
binnen de COVID-19-pandemie
Via deze infonota wensen we u te informeren over enkele aspecten aangaande de COVID-19-pandemie.

Samenscholingsverbod
Sinds het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken geldt een samenscholingsverbod voor meer dan vier personen,
kinderen onder 12 jaar niet inbegrepen. Het ministerieel besluit van 28 november 2020 wijzigt een aantal
maatregelen en maakt een uitzondering op dat samenscholingsverbod voor huishoudens. Het Nationaal
Crisiscentrum (NCCN) bevestigde aan het VAPH dat personen die onder eenzelfde dak wonen, beschouwd
worden als een huishouden. Voor de VAPH-sector wil dat zeggen dat residentiële leefgroepen niet gebonden
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zijn aan het samenscholingsverbod wanneer zij zich samen op openbare plaatsen begeven. Aangezien
leefgroepen in het ministerieel besluit niet expliciet als uitzondering vermeld staan, kan dat op lokaal niveau
mogelijks voor verwarring zorgen. U kunt indien nodig verwijzen naar de verduidelijking van het Nationaal
Crisiscentrum.

Tijdelijke werkloosheid bij (gedeeltelijke) sluiting van een voorziening voor personen met een handicap
Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen ouders van personen met een
handicap die verlof zouden moeten nemen om hun kind op te vangen ten gevolge van de sluiting van de
opvang of de onderbreking van de dienstverlening voor personen met een handicap wegens
coronamaatregelen, een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het is
mogelijk dat ouders u daaromtrent contacteren. Om tijdelijke werkloosheid in het kader van overmacht aan
te vragen bij hun werkgever, moeten zij namelijk over een attest ‘sluiting corona’ ingevuld door de betrokken
voorziening, beschikken.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan aangevraagd worden wanneer men moet instaan voor de
opvang van:
●

een persoon met een handicap die men ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van de persoon, en die
persoon niet naar een voorziening voor personen met een handicap kan gaan;

●

een persoon met een handicap die men ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van de persoon, die een
intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de
gemeenschappen geniet.

De reden waarom de persoon met een handicap niet naar de voorziening of de dienstverlening voor
personen met een handicap kan gaan, moet te wijten zijn aan de tijdelijke sluiting of onderbreking van de
dienstverlening als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het kan
daarbij ook gaan om een gedeeltelijke sluiting van een voorziening voor personen met een handicap of een
gedeeltelijke stopzetting van de dienstverlening voor personen met een handicap.

In volgende situaties kan men een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht:
●

volledige sluiting van de opvang in de voorziening, bijvoorbeeld omwille van een uitbraak COVID-19
of richtlijnen overheid;

●

deeltijdse sluiting van de opvang in de voorziening, bijvoorbeeld de zorgaanbieder of het MFC beslist
om voor de helft van de personen met handicap opvang te organiseren of voor alle personen met
een handicap slechts de helft van de tijd opvang te organiseren. Ook als er bijvoorbeeld vooraf
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nagegaan wordt voor welke gebruikers opvang in de thuissituatie (deels) haalbaar is.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt zolang de persoon met een handicap niet terug kan gaan
naar de voorziening/dienstverlening voor personen met een handicap. Ook in geval van co-ouderschap kan
beroep gedaan worden op deze regeling.

De RVA verduidelijkt dat in situaties waar opvang mogelijk is binnen de voorziening voor personen met een
handicap, men geen beroep kan doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Concreet wil dat zeggen dat volgens de RVA in onderstaande situaties geen beroep gedaan kan worden op de
tijdelijke werkloosheid wegens overmacht:
●

wanneer ouders op eigen initiatief hun kind thuis opvangen, bijvoorbeeld wegens zorgen over
besmettingsgevaar;

●

wanneer ouders de keuze hebben tussen opvang in de voorziening of thuis, bijvoorbeeld bij een
tijdelijk stopzetten van transfers tussen thuis en de voorziening.

Werking Outbreak Support Team
Om zorgvoorzieningen bij te staan in de strijd tegen COVID-19, zette het Agentschap Zorg en Gezondheid een
‘Outbreak Support Team (OST)’ op met een specifieke werking rond corona. Dat wordt nauwgezet opgevolgd
door de Vlaamse Taskforce Zorg.

De ‘Outbreak support team’-werking rond corona biedt hulp aan de zorgvoorzieningen door:
●

actief contact te leggen met de voorzieningen met een (vermoeden van) uitbraak;

●

ondernomen acties en resultaten te inventariseren;

●

aanvullingen te suggereren bij de analyse van de uitbraakdynamiek en de -verspreiding;

●

suggesties te doen voor het plan van aanpak.

Dat gebeurt op basis van de beschikbare aanbevelingen en richtlijnen en wetenschappelijke evidentie,
aangevuld met wetenschappelijk gevalideerde ervaringen.

Meer informatie over de OST-werking vindt u op deze pagina: https://www.zorg-engezondheid.be/ondersteuning-aan-zorgvoorzieningen-door-het-outbreak-support-team-van-zorg-engezondheid
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Permanentie Infectieziektebestrijding
Kampt u als voorziening als gevolg van een uitbraak met medisch-technische, infectiologische vragen, dan
kunt u een beroep doen op de permanentielijn opgezet door het Team Infectieziektebestrijding. U zult
doorgeschakeld worden naar een ploeg van medewerkers die de permanentie bemant en in eerste lijn al
verschillende adviezen kan geven en vragen kan beantwoorden. Indien nodig kunt u in tweede lijn
doorgeschakeld worden met een arts van Team Infectieziektebestrijding.

Antwerpen

03 224 97 05

Limburg

011 74 22 48

Oost-Vlaanderen

09 276 13 70

Vlaams-Brabant

016 66 63 53

West-Vlaanderen

02 553 35 86

Gelieve u via die weg te beperken tot medisch-technische infectiologische vragen. Voor vragen omtrent de
richtlijnen, organisatorische problemen, aanvragen voor testmateriaal en persoonlijk beschermingsmateriaal
kunt u zich richten tot het VAPH via avf@vaph.be of 02 249 36 66.

Vaccinatiestrategie COVID-19
De laatste dagen is de vaccinatiestrategie COVID-19 een hot topic in de media. Wie er eerst aan bod zal
komen voor een vaccin, is een vaak gestelde vraag. We begrijpen dat dat ook binnen de VAPH-sector zeer
sterk leeft. We kunnen u alvast laten weten dat we ook vanuit het VAPH betrokken zijn in het kader van de
prioriteringen binnen de vaccinatiestrategie. Meer informatie is momenteel nog niet beschikbaar. Op korte
termijn worden nog enkele beslissingen verwacht die daarna goedgekeurd moeten worden door de
bevoegde instanties. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij u daarover zo snel mogelijk informeren.

We willen u als voorziening alvast vragen om zich praktisch voor te bereiden en na te gaan welke mensen u
nodig heeft om de vaccinaties in goede banen te leiden. Sowieso zal er een arts beschikbaar moeten zijn en
eventueel een paramedicus ter ondersteuning. Daarnaast bekijkt u ook best welke personeelsleden voor
administratieve ondersteuning kunnen zorgen.
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Noch gebruikers, noch personeelsleden kunnen verplicht worden zich te vaccineren.

Ontbrekende testresultaten
In het kader van preventieve screening of uitbraakgerichte COVID-19-testing in residentiële voorzieningen is
het mogelijk dat u geen of niet alle resultaten ontvangt. Als dat probleem zich voordoet, moet u het VAPH zo
snel mogelijk contacteren via avf@vaph.be. Dat probleem kan verschillende oorzaken hebben. Kijk zelf alvast
even na of de CV-codes van de stalen correct geregistreerd werden en of er stalen zijn die niet zijn
opgehaald. Er wordt zo snel mogelijk voor een oplossing van die problemen gezorgd.

Levering sneltesten voor symptomatische bewoners
In de loop van december zal de Vlaamse overheid starten met de verdeling van een beperkte hoeveelheid
antigentesten (Ag-sneltesten) aan residentiële voorzieningen voor personen met een handicap. Die testen
kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een snelle identificatie van bewoners met symptomen.
Symptomatische medewerkers moeten zich tot hun huisarts richten.
Het gaat om Ag-sneltesten van Biosynex (zie bijlage). Iedere voorziening krijgt 50 Ag-sneltesten. De
richtlijnen over het gebruik ervan zijn opgenomen in de infonota ‘Teststrategie en Contactopsporing COVID19’.

We wensen u en uw personeel te bedanken voor de volgehouden inzet en wensen u sterkte om het ook in de
komende periode veilig te houden.

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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