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Versoepeling COVID-19-richtlijnen vanaf 9 juni 2021
Geachte directie,
Sinds 1 november 2020 werd ten gevolge van een algemeen wijde verspreiding van
COVID-19 overgestapt naar situatie 3 van de kaderrichtlijnen voor de sectoren van
de residentiële revalidatievoorzieningen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de
ambulante GGZ-voorzieningen en de ambulante voorzieningen voor fysieke
revalidatie. Sindsdien bleef de situatie ernstig en waren de besmettingscijfers hoog.
Ondertussen zorgt de vaccinatiecampagne in combinatie met de algemeen
geldende maatregelen sinds enkele weken voor een daling in de besmettingscijfers.
Naar analogie met de verdere versoepelingen in de maatschappij kan ook binnen
deze sectoren vanaf woensdag 9 juni worden overgestapt naar de richtlijnen, zoals
geformuleerd in situatie 1.
We zijn ons bewust van het feit dat de definitie van situatie 1 niet overeenstemt
met de algemene situatie van vandaag. Bij de definiëring van de situaties waren
een aantal elementen immers nog niet gekend, zoals het feit dat bepaalde
(deel)sectoren bij voorrang zouden gevaccineerd worden. We passen de definities
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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.
Binnen situatie 1 is veel mogelijk, maar dat betekent niet dat er teruggekeerd kan worden naar een normale
situatie zonder meer. Het virus is nog steeds aanwezig en de besmettingscijfers zijn, hoewel in dalende lijn,
nog steeds relatief hoog. De preventieve en hygiënische maatregelen (mondmasker, afstand, hygiëne en
ventilatie) dienen strikt gerespecteerd te blijven. Daarnaast blijven de nationale richtlijnen gelden, net zoals
mogelijk bijkomende maatregelen van lokale of bovenlokale autoriteiten. Een degelijke risicoanalyse is dus
sterk aanbevolen ter voorbereiding van de overstap naar de richtlijnen van situatie 1. De
verantwoordelijkheid voor de organisatie van een veilige zorg ligt immers steeds bij de voorziening.
Wat de overstap naar situatie 1 concreet betekent voor uw werking, kan u terugvinden in onderstaande
richtinggevende kaders.
-

Residentiële revalidatievoorzieningen en psychiatrische verzorgingstehuizen

-

Ambulante GGZ-voorzieningen en de ambulante voorzieningen voor fysieke revalidatie

We hopen dat met de overstap naar situatie 1 de eerste stappen richting een normale werking van uw
voorziening gezet kunnen worden. We danken u graag nogmaals voor uw grote inspanningen en blijvende
flexibiliteit.
Met vriendelijke groeten,

Tom De Boeck
Afdelingshoofd Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg
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