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BELEID OVER HET CORONAVIRUS COVID-19 IN DE
CENTRA VOOR DAGVERZORGING EN DE CENTRA
VOOR DAGOPVANG
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TIJDELIJKE SLUITING CENTRA VOOR DAGVERZORGING EN
CENTRA VOOR DAGOPVANG DOOR COVID-19
Om verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, wordt, na overleg met de
koepelorganisaties woonzorg, gevraagd om de centra voor dagverzorging en de centra voor
dagopvang te sluiten ten laatste op 14 maart 2020.
Deze regeling geldt voorlopig tot en met 19 april 2020.
De Vlaamse Regering zal hoogstwaarschijnlijk op 13 maart 2020 beslissen om de tijdelijke sluiting
van de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang op te leggen.
Zowel de centra voor dagverzorging als de centra voor dagopvang worden gesloten op basis van
artikel 7 en artikel 44, §2 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve
gezondheidsbeleid waarin gesteld wordt dat de Vlaamse Regering initiatieven kan nemen ter
voorkoming van infecties, allergieën of intoxicaties met betrekking tot biotische factoren die een
potentieel gevaar vormen voor de volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de
bevolkingsgroepen waarvan hun gezondheid in grotere mate bedreigd is.
De centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang organiseren activiteiten in groep voor
ouderen. Het risico op besmetting met COVID-19 virus is reëel.
De gebruikers zijn kwetsbare ouderen bij wie de gevolgen van een besmetting ernstig kunnen
zijn.
We beseffen dat deze maatregelen centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang voor
een bijzondere uitdaging stellen, maar rekenen op uw begrip gezien de uitzonderlijke situatie
van de epidemie met het COVID-19 virus.
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Praktische richtlijnen
Hulpverlening
De verantwoordelijke van het centrum voor dagverzorging of centrum voor dagopvang zoekt
actief naar een geschikte oplossing voor de gebruikers. De gebruikers worden bij voorkeur
verzorgd aan huis door de diensten voor gezinszorg. Zij starten de hulpverlening bij deze
gebruikers met voorrang en de hoogste prioriteit op.
Palliatieve personen die gebruik maken van centra voor dagverzorging of centra voor dagopvang
kunnen ondersteund worden door de palliatieve netwerken en samenwerkingsverbanden.
Wanneer deze vormen van hulpverlening ontoereikend zijn voor de gebruiker of mantelzorger,
kan er een uitzondering gemaakt worden ten aanzien van de opnamestop in centra voor
herstelverblijf, woonzorgcentra en centra voor kortverblijf type 1 binnen de erkende capaciteit.
Deze opname moet niet gemeld worden aan Zorg en Gezondheid.

Personeel en financiering
Het personeel van het centrum voor dagverzorging mag tijdelijk ingeschakeld worden in de
centra voor herstelverblijf, woonzorgcentra en centra voor kortverblijf.
Voor de periode van de sluiting van het centrum voor dagverzorging wordt een compenserende
financiering voorzien die de gederfde inkomsten dekt voor de dagen waarin het centrum voor
dagverzorging geen bewoners kan opnemen en bijgevolg geen facturen kan versturen naar de
zorgkassen.
De verzorgenden van een dienst voor dagopvang die door deze maatregel niet langer collectieve
gezinszorg kunnen aanbieden, worden prioritair ingezet in de gezinszorg voor één op één
verzorging en kunnen hun prestaties honoreren via Vesta.
Bij de afrekening van de werkingsmiddelen 2020 voor de centra voor dagverzorging en centra
voor dagopvang zal rekening worden gehouden met de leegstand in de periode van sluiting.
Deze maatregelen worden toegepast voor de centra voor dagverzorging en centra voor
dagopvang die attesteren dat de tewerkgestelde medewerkers hun voorziene arbeidstijd hebben
ingezet in een door hun werkgever te bepalen alternatieve arbeid in het zorgcircuit. Meer
concrete instructies en het in te vullen attest, mag u weldra in een afzonderlijke communicatie
verwachten.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Zorg en Gezondheid via mail:
ouderenzorg@vlaanderen.be of op het nummer 02 553 35 79, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00u
en 13.00 en 16.00u.
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