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Versoepeling COVID-19-richtlijnen vanaf 13 september 2021
Geachte directie,
Op 20 augustus ’21 kondigde het Overlegcomité een nieuwe reeks versoepelingen
aan. Met goedkeuring van de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg willen we, in
navolging hiervan, ook voor de GGZ- en revalidatievoorzieningen verdere
versoepelingen doorvoeren.
Deze versoepelingen houden een verdere normalisatie van de werking in, waarbij
we zoeken naar een evenwicht tussen enerzijds de algemene versoepelingen in
de samenleving en anderzijds het preventieve beleid om het risico op uitbraken
in de voorzieningen zo laag mogelijk te houden. We benoemen dit niet als een
overstap naar “Situatie 0” van de kaderrichtlijnen. Een normale werking kan op
alsmaar meer vlakken worden hervat, waarbij een aantal algemene hygiënische
maatregelen en voorzorgsmaatregelen in acht moet worden genomen.
1.

Cafetaria’s

Met ingang van 1 september ’21 kent de horeca geen beperkingen meer op het
vlak van onder meer openings- en sluitingsuren, het aantal personen per tafel,
afstand tussen de tafels of barbediening. Het mondmasker blijft verplicht bij
verplaatsingen. Binnen de voorzieningen is het in cafetaria’s vanaf 1 september
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mogelijk om die versoepelingen toe te passen. We vragen om dat op een voorzichtige manier te doen met
aandacht voor risicocontacten. U kunt er steeds voor kiezen om bepaalde maatregelen te behouden.
Daarnaast blijven ventilatie en verluchting, zoals steeds, belangrijke preventiemaatregelen.
2. Groepsactiviteiten en samenkomsten
Het Overlegcomité kondigde aan dat er geen beperkingen meer zijn op activiteiten in groepsverband en
voor samenkomsten, in het bijzonder georganiseerd door verenigingen of in clubverband. Vanaf 1
september 2021 kunnen evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en
trainingen, en congressen doorgaan zonder specifieke maatregelen, wanneer het aantal aanwezigen
minder is dan 200 personen binnen of 400 personen buiten. Zie
https://www.info-coronavirus.be/nl/ voor de meest recente nationale maatregelen. Vanuit de eigen
risico-inschatting, kan een voorziening er uiteraard voor kiezen om toch nog bepaalde beperkingen te
hanteren.
3. Reinigen en desinfecteren
De maatregelen m.b.t. reinigen en desinfecteren, zoals opgenomen in situatie 1 van de desbetreffende
kaderrichtlijnen, blijven behouden.
4. Het gebruik van mondmaskers
Het dragen van een mondmasker en het respecteren van een veilige afstand blijven belangrijke
instrumenten om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Wel versoepelde het Overlegcomité de
locaties waar het mondmasker verplicht moet worden gedragen.
Volgend op die versoepelingen besliste de Taskforce COVID-19 Zorg dat vanaf 1 september het gebruik van
mondmaskers niet langer verplicht is voor alle verzorgend en begeleidend personeel, binnen de bubbel
van de leefgroep. Dat is ook van toepassing als er meerdere bubbels zijn.
Het gebruik van een mondmasker blijft verplicht voor alle verzorgend en begeleidend personeel in
volgende situaties:
- bij nauwe verzorgende contacten (complexe verzorging, wassen, …) met gebruikers met verhoogd
risico in collectiviteiten;
- bij direct contact met besmettelijke afscheidingen van mogelijke of bevestigde COVID-19zorggebruikers;
- bij risicocontacten (meer informatie zie: https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/risicocontacten)
- vanaf één besmette COVID-19 zorggebruiker of personeelslid;
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-

bij onvoldoende ventilatie van de ruimte waar contacten plaatsvinden;
als er een risicopatiënt aanwezig is die niet gevaccineerd is, meer informatie over risicopatiënten
vindt u op https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/risicogroepen.

Concreet komen we op volgende aanbevelingen wat betreft het gebruik van mondmaskers:
1) Residentiële werkingen
Activiteiten binnen de leefgroepen: Zowel zorggebruikers als personeel moeten geen mondmasker
dragen op voorwaarde dat er voldoende kan geventileerd worden. In geval van nabije
risicocontacten (bv. complexe verzorging, wassen,…) wordt er wel een mondmasker gedragen.
2) Ambulante werkingen
 Activiteiten met vaste groepen met (enkel) minderjarigen die binnen worden georganiseerd:
Kinderen, jongeren en personeel moeten geen mondmasker meer dragen, op voorwaarde dat
er voldoende kan geventileerd worden. Ook bij verplaatsingen moet er geen mondmasker
gedragen worden.
 Activiteiten met volwassenen of gemengde groepen (volwassenen-minderjarigen) of
minderjarigen in flexibele groepen, die binnen worden georganiseerd:
De groepsgrootte is niet meer afhankelijk van de beschikbare oppervlakte. Zorggebruikers en
personeelsleden moeten geen mondmasker dragen, op voorwaarde dat men neerzit, er
voldoende afstand kan bewaard worden en er voldoende kan geventileerd worden. Bij
verplaatsingen worden er mondmaskers gedragen.
3) Gemengde werkingen (ambulant en residentieel)
Gemengde activiteiten met volwassenen of gemengde groepen (volwassenen-minderjarigen)
kunnen terug doorgaan. De groepsgrootte is niet afhankelijk van de beschikbare oppervlakte.
Zorggebruikers en personeelsleden moeten geen mondmasker dragen, op voorwaarde dat men
neerzit, er voldoende afstand kan bewaard worden en er voldoende kan geventileerd worden.
Bij verplaatsingen worden er mondmaskers gedragen.
4) Algemeen
 Tijdens maaltijden zijn er geen beperkingen meer op het vlak van aantal personen per tafel en,
afstand tussen de tafels,.. Het mondmasker blijft wel verplicht bij verplaatsingen voor
zorggebruikers en personeel.
 Tijdens teamvergaderingen, overlegmomenten met internen of externen, vormingen moet men
geen mondmasker dragen op voorwaarde dat men neerzit, er voldoende afstand kan bewaard
worden en er voldoende kan geventileerd worden. Bij verplaatsingen worden er mondmaskers
gedragen.
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Indien er sprake is van een besmetting of outbreak, blijven natuurlijk de striktere maatregelen
uit de richtlijnen betreffende het omgaan met een (vermoedelijke) besmetting en/of outbreak
van COVID-19, wel van toepassing.

We vragen de voorzieningen om deze versoepelingen op een voorzichtige manier in te voeren, zeker daar
waar veel gewerkt wordt met personen die behoren tot de risicogroepen. Een voorziening kan er, vanuit
de eigen risicoanalyse, voor opteren om binnen (delen van) de voorziening, bv. de maatregelen rond het
dragen van een mondmasker te behouden. De verantwoordelijkheid voor de organisatie van veilige hulpen zorgverlening ligt immers bij de voorziening. Ventilatie en verluchting blijven, zoals steeds, belangrijke
preventiemaatregelen.
We benadrukken dat ondanks bovenstaande versoepelingen de federale richtlijnen onverminderd blijven
gelden. Het blijft dus voor iedere voorziening zaak om de meest recente nationale maatregelen goed op te
volgen. Dat kan steeds via https://www.info-coronavirus.be/nl/.
Zoals u heeft kunnen vernemen, stelt de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de meeste
versoepelingen uit. De bovenstaande versoepelingen zijn dus niet van toepassing voor de Brusselse
voorzieningen.
Ik dank u voor de aandacht die u aan dit schrijven schenkt en de volgehouden inspanningen.
Met vriendelijke groeten,

Tom De Boeck
Afdelingshoofd Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg
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