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Bijlagen

Versoepeling van de maatregelen naar aanleiding van het
coronavirus
1. Algemene situatie
De vaccinaties bij de residentiële VAPH-voorzieningen zijn volledig afgelopen. De vaccinaties van de
gebruikers van de dagcentra en de voormalige diensten zelfstandig wonen zijn bezig en in sommige
gevallen al afgerond. Daardoor kunnen sommige maatregelen die in de VAPH-sector genomen zijn
om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, versoepeld worden. De besmettingscijfers in
de maatschappij dalen door de lopende vaccinatiecampagne, maar blijven nog steeds hoog.
Voorzichtigheid is dus nog steeds nodig.

2. Voorwaarden
Vergunde zorgaanbieders moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om de versoepelingen
door te mogen voeren:
●

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.

Gebruikers en personeelsleden zijn niet verplicht om tegen de vergunde zorgaanbieder te zeggen of
ze al dan niet gevaccineerd zijn. We gaan ervan uit dat vergunde zorgaanbieders desondanks een
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degelijke inschatting kunnen maken van de vaccinatiegraad binnen hun organisatie.

Binnen de vaccinatiecampagne voor gebruikers van dagcentra en voormalige diensten zelfstandig
wonen werden verschillende types vaccins ingezet. Daardoor lopen de vaccinaties niet in alle
organisaties in hetzelfde tempo, waardoor sommige voorzieningen al eerder uitzicht hebben op
versoepelingen dan andere. Als de algemene vaccinatiecampagne de verspreiding van het virus in
sterke mate doet dalen, bestaat echter de kans dat versnelde versoepelingen doorgevoerd kunnen
worden, los van de vaccinatiegraad binnen de VAPH-zorgaanbieders. Het VAPH volgt de situatie op
de voet en zal zodra mogelijk verdere voorstellen voor versoepelingen voorleggen aan de
intersectorale Projectgroep Richtlijnen en de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg.

3. Versoepelingen
Als aan de bovenstaande voorwaarden voldaan is, kunnen vergunde zorgaanbieders de volgende
versoepelingen doorvoeren:
●

Leefgroepoverschrijdende activiteiten kunnen hervat worden binnen de collectieve
dagbesteding voor volwassenen. Dat betekent ook dat de dagbesteding van residentiële
gebruikers en van gebruikers die dagelijks naar huis gaan gezamenlijk georganiseerd kan
worden. Belangrijk is dat de preventieve en hygiënische maatregelen, inclusief social
distancing, gerespecteerd blijven. De vergunde zorgaanbieders worden aanbevolen eerst
een risicoanalyse uit te voeren voor deze versoepeling doorgevoerd wordt.

●

Vervoer kan op volle capaciteit georganiseerd worden als de inzittenden een
mondmasker kunnen dragen. We zijn ons ervan bewust dat niet alle gebruikers een
mondmasker kunnen dragen. Deze versoepeling kan voor verschillende zorgaanbieders
echter ruimte bieden, waardoor extra inspanningen mogelijk zijn op het vlak van vervoer
voor die gebruikers die geen mondmasker kunnen dragen.

Voor multifunctionele centra (MFC’s) zijn de onderstaande versoepelingen mogelijk. Die staan los
van de voorwaarden onder punt 2 aangezien minderjarigen voorlopig nog niet gevaccineerd
worden.
●

Leefgroepen binnen de residentiële minderjarigenwerking kunnen gemengd worden.
Multifunctionele centra moeten een risicoanalyse uitvoeren om te bepalen of het voor hun
organisatie aangewezen is deze versoepeling door te voeren. Daarbij moeten ze rekening
houden met de medische kwetsbaarheid van hun gebruikers.

●

Vervoer kan op volle capaciteit georganiseerd worden 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 gebruikt kunnen worden.
Voor kinderen onder 12 jaar geldt geen mondmaskerplicht.

Voor vrijetijdszorgorganisaties blijven de nationale richtlijnen van toepassing. Versoepelingen zijn
mogelijk op het tempo van de aanpassingen omtrent jeugdwerk (minderjarigen) en sport,
buitenactiviteiten en/of evenementen.

Ongeacht de vaccinatiegraad bij uw vergunde zorgaanbieder, blijft het van belang dat u de
preventieve en hygiënische maatregelen blijft naleven.

4. Meer informatie over het coronavirus en de maatregelen
Nuttige informatie van het VAPH over de coronamaatregelen die gelden in de sector en wat de
impact kan zijn op uw zorg en ondersteuning, vindt u:
●
●
●

op www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/personen-met-handicap
in de digitale VAPH-nieuwsbrief: www.vaph.be/nieuwsbrief
in Sterk, het driemaandelijks magazine van het VAPH. Abonneer u gratis via
www.vaph.be/actueel/magazines.

Als u een specifieke vraag hebt voor het VAPH, kunt u die stellen via:
●
●

het vragenformulier: www.vaph.be/contacteer-ons
de VAPH-lijn: 02 249 30 00

De maatregelen van de federale en Vlaamse overheid naar aanleiding van het coronavirus in België
vindt u via de volgende kanalen:
●
●

federale overheid: www.info-coronavirus.be of 0800 14 689
Vlaamse overheid: www.vlaanderen.be/corona

