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Bijlagen

Verdere versoepelingen
1. Algemene situatie en voorwaarden
Ondertussen is de vaccinatiecampagne bij de residentiële VAPH-voorzieningen volledig afgelopen. Daarnaast
vernemen we ook dat de vaccinaties van de gebruikers van de dagcentra en de voormalige diensten
zelfstandig wonen volop aan de gang zijn en in sommige gevallen reeds afgelopen zijn. Naar aanleiding
daarvan werden verdere versoepelingen besproken in de projectgroep Richtlijnen en voorgelegd aan de
Taskforce. Voorzichtigheid blijft echter geboden aangezien de besmettingscijfers in de algemene
maatschappij - hoewel in dalende lijn door de lopende vaccinatiecampagne - nog steeds hoog zijn.
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De voorwaarden voor versoepelingen blijven dezelfde zoals omschreven in infonota INF/21/32:

-

Een voldoende hoge vaccinatiegraad, dat wil zeggen 90% van de aanwezige gebruikers en 70% van
de actieve personeelsleden zijn gevaccineerd.

-

Versoepelingen kunnen ten vroegste 10 dagen na de tweede vaccinatie starten.

Aanvullend willen we aangeven dat noch gebruikers, noch personeelsleden verplicht zijn om aan te geven of
ze al dan niet gevaccineerd zijn. We gaan er echter van uit dat de meeste vergunde zorgaanbieders daar een
redelijk goed zicht op hebben en dan ook een degelijke inschatting kunnen maken van de vaccinatiegraad.

Het VAPH is er zich van bewust dat binnen de vaccinatiecampagne voor de dagcentra verschillende types
vaccins ingezet worden en de vaccinaties bijgevolg niet op eenzelfde tempo verlopen. Dat leidt ertoe dat
verschillende dagcentra reeds uitzicht hebben op versoepelingen terwijl voor andere het voldoen aan de
voorwaarden nog veraf zal lijken. We willen echter duiden dat, zowel uit ervaringen binnen collectiviteiten
als tendenzen in landen waar er reeds een relatief hoge vaccinatiegraad is binnen de algemene bevolking, de
vaccinatie zeker een gunstig effect heeft en de verspreiding van het virus in sterke mate doet dalen. We gaan
ervan uit dat als zich eenzelfde tendens in België aftekent, de overheden zullen overgaan tot algemene
versoepelingen, en dat die versoepelingen sneller zullen uitgevaardigd worden dan de dag waarop een aantal
dagcentra nog moeten wachten voor het tweede vaccinatiemoment. Bijgevolg zal er in dat geval ook ruimte
komen om te versoepelen, los van de vaccinatiegraad binnen uw voorziening. Het VAPH volgt de situatie op
de voet en zal, zodra mogelijk, verdere versnelde versoepelingen voorstellen aan de Projectgroep Richtlijnen
en de Taskforce.

2. Versoepelingen
Mits bovenstaande voorwaarden voldaan zijn kunnen volgende versoepelingen doorgevoerd worden:

-

Het hervatten van leefgroepoverschrijdende activiteiten, ook tussen residentiële gebruikers en
externe gebruikers binnen de collectieve dagbesteding voor volwassenen:

Het is toegelaten dat residentiële gebruikers en gebruikers die dagelijks naar huis gaan, gezamenlijk
deelnemen aan de dagondersteuning. Belangrijk is dat het principe van social distancing
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gerespecteerd blijft. De grootte van de groep blijft dus afhankelijk van de grootte van de ruimte. De
aanbeveling blijft om eerst een risicoanalyse uit te voeren vooraleer u deze versoepeling in de
organisatie doorvoert. Daarbij houdt u rekening met de vaccinatiegraad in de algemene bevolking denk daarbij aan de veelal nog niet gevaccineerde gezinsleden van gebruikers - en het nog steeds
voor iedereen geldende principe om contacten te beperken. Let wel: deze versoepeling is pas
mogelijk als zowel binnen de residentiële ondersteuning als binnen de dagondersteuning aan de
voorwaarden zoals hierboven beschreven voldaan is, met name een voldoende hoge vaccinatiegraad
en vanaf 10 dagen na het tweede vaccinatiemoment.

-

Vervoer kan op volle capaciteit georganiseerd worden (met wisselende samenstelling) als de
inzittenden een mondmasker kunnen dragen. We zijn ons bewust dat het dragen van een
mondmasker niet voor alle gebruikers haalbaar is. Maar deze versoepeling kan voor verschillende
zorgaanbieders een verademing betekenen waardoor ook extra inspanningen mogelijk worden op
het vlak van vervoer voor gebruikers die geen mondmasker kunnen dragen.

Onderstaande versoepeling staat los van de hierboven vermelde voorwaarden:

-

Mengen van leefgroepen binnen de residentiële minderjarigenwerking:
Leefgroepoverschrijdende activiteiten zijn opnieuw toegestaan binnen de residentiële werking. Deze
versoepeling ligt in lijn met de richtlijnen binnen Agentschap Opgroeien. Aangezien binnen de VAPHsector echter vaker met kinderen en jongeren met een kwetsbaar medisch profiel gewerkt wordt,
moet evenwel een risicoanalyse uitgevoerd worden om te bepalen of het aangewezen is deze
versoepeling binnen uw voorziening (of voor bepaalde leefgroepen) reeds door te voeren.

-

Vervoer kan op volle capaciteit georganiseerd worden (met wisselende samenstelling) als de
inzittenden een mondmasker kunnen dragen. Als dat niet mogelijk is, moet de afstand van 1,5
meter gerespecteerd worden en zal de volle capaciteit van de bus niet kunnen gebruikt worden.
Voor kinderen onder de 12 jaar geldt geen mondmaskerplicht.

Verder willen we erop wijzen dat voor vrijetijdsorganisaties de nationale richtlijnen van toepassing zijn. De
organisaties voor vrijetijdszorg kunnen versoepelen op het tempo van de aanpassingen omtrent jeugdwerk
(minderjarigen) en sport, buitenactiviteiten en/of evenementen. Dit afhankelijk van wat men als organisatie
inricht. U consulteert voor die activiteiten best regelmatig de websites van de aansturende overheid.
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We willen er nogmaals op wijzen dat ongeacht het behalen van de vaccinatiegraad de preventieve en
hygiënische maatregelen moeten blijven gevolgd worden.

Bovenstaande elementen van versoepeling worden toegevoegd aan de richtinggevende kaders.

James Van Casteren
Administrateur-generaal

3

