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Bijlagen

Versoepelingen - Overstap naar situatie 1
Sinds 1 november 2020 werd vanwege een algemeen wijde verspreiding van COVID-19 in
Vlaanderen in de sector voor personen met een handicap overgestapt naar zeer strikte richtlijnen.
De vaccinatiecampagne in combinatie met de algemeen geldende maatregelen zorgen sinds enkele
weken voor een daling in de besmettingscijfers. Naar aanleiding van de verdere versoepelingen in
de maatschappij kunnen ook binnen de sector voor personen met een handicap vanaf woensdag 9
juni 2021 de richtlijnen versoepeld worden, op voorwaarde dat het Overlegcomité de
vooropgestelde versoepelingen op zijn vergadering van 4 juni herbevestigt.
Vanaf woensdag 9 juni 2021 stapt de sector voor personen met een handicap over van situatie 3
naar situatie 1 binnen de kaderrichtlijnen. Wat de overstap naar situatie 1 concreet betekent voor
de verschillende ondersteuningsvormen kunt u terugvinden via volgende linken:
- Schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang en verblijf in multifunctionele centra
- Mobiele, ambulante en ADL-ondersteuning
- Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen
De overstap van situatie 3 naar situatie 1 staat los van de behaalde vaccinatiegraad bij de dienst of
zorgaanbieder.
Binnen de richtlijnen van situatie 1 is veel mogelijk maar dat betekent niet dat teruggekeerd wordt
naar een normale situatie zoals voor COVID-19. Het COVID-19-virus is nog steeds aanwezig en de
besmettingscijfers blijven hoog. De preventieve en hygiënische maatregelen (mondmasker,
afstand, hygiëne en ventilatie) moeten strikt gerespecteerd blijven. De grootte van groepen in de
dagopvang blijft dus afhankelijk van de grootte van de ruimte. Daarnaast blijven ook de nationale
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richtlijnen algemeen geldend. Ook is een degelijke risicoanalyse sterk aanbevolen ter
voorbereiding van de overstap van situatie 3 naar situatie 1.
Binnen de multifunctionele centra geldt op dit moment nog een uitzondering voor
schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang. Daar blijft voorlopig de aanbeveling om
zoveel mogelijk binnen de leefgroepbubbel te werken en binnenactiviteiten te scheiden voor
verblijvers en kinderen en jongeren die dagelijks naar huis gaan.
We volgen de situatie op de voet en zodra er op basis van de algemene situaties en adviezen van
experten een verdere versoepeling mogelijk is, zal een bijgewerkt voorstel aan de Taskforce COVID19 Zorg worden voorgelegd.
We zijn er ons van bewust dat de omschrijving van situatie 1 niet overeenstemt met de algemene
situatie vandaag. Maar bij de definiëring van de situaties waren een aantal elementen nog niet
gekend, zoals het feit dat bepaalde (deel)sectoren bij voorrang zouden gevaccineerd worden. We
passen de omschrijvingen van de situaties niet aan, maar in de huidige omstandigheden sluiten de
maatregelen die we nodig achten, aan bij de maatregelen zoals omschreven voor situatie 1.
Vanaf 9 juni staan er ook nationale versoepelingen gepland. Zoals eerder gemeld zijn activiteiten
binnen de nationale richtlijnen mogelijk. Dat betekent bijvoorbeeld dat als een zorgaanbieder een
cafetaria of andere horecagelegenheid heeft, die volledig - zowel binnen als buiten- uitgebaat kan
worden volgens de regels voor de horeca.
We blijven het belang van de preventieve en hygiënische maatregelen benadrukken. Die blijven
gelden ongeacht de vaccinatiegraad binnen een organisatie. Hetzelfde geldt voor de procedures
rond testen, quarantaine en isolatie. We hopen dat met de overstap naar situatie 1 verdere
stappen richting een normale werking van diensten en zorgaanbieders gezet kunnen worden.

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
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