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Aanpassingen richtlijnen

Beslissing overlegcomité – aanpassingen richtlijnen voor 
vrijdag

2 snelheden 
Vandaag taskforce – welke beslissingen kunnen we al nemen?
Woensdag taskforce – verdere afstemming binnen 
projectgroep richtlijnen

1 ‘knuffelcontact’ – close contact
Met of zonder mondmasker
Kamerbezoek?

4 contacten op afstand
Met mondmasker
Afstand houden – 1,5m
Kamerbezoek?
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Overzicht sectoren

Richtlijnen Jeugdhulp
Richtlijnen VAPH
Richtlijnen Woonzorg (zie verder)
Richtlijnen LDC, CDO, CD

Horeca (zie verder)
Richtlijnen GGZ
Richtlijnen Welzijnswerk
Richtlijnen Regionale Dienstencentra
Richtlijnen IBW, 
Richtlijnen Reva's, ... 

Andere



Bezoekregeling WZC: algemeen

De richtlijnen inzake bezoekregeling werden afgetoetst aan de 
nationale beslissingen: geen wijzigingen, aangezien er steeds 
verwezen is naar “de nationale beslissingen”
Er werden enkel tekstuele verduidelijkingen toegevoegd onder 
punt 4 van de bezoekregeling

Geen beperkingen qua aantal bezoekers, momenten of 
frequentie van bezoek bovenop de nationaal besliste 
richtlijnen
aangaande een referentiecijfer nauwe contacten mag het 
aantal personen waarmee men nauwe contacten mag 
onderhouden zoals in de nationaal geldende richtlijnen niet 
worden overschreden



Bezoekregeling WZC: nauwe contacten
Op vraag van Taskforce COVID-19 Zorg van 14/10/2020 werd de 
passage inzake de “nauwe contacten” aangepast

Tekstvoorstel:
de referentiegroep nauwe contacten
Het gaat om die mensen (familie, vrienden, andere bewoners dan 
diegene uit de leefgroepcontacten) met wie de bewoner fysiek 
dichtbij mag zijn voor langer dan 15 minuten, zonder afstand en 
zonder mondneusmasker. Dergelijke nauwe contacten brengen een 
risico met zich mee. Omwille van de huidige epidemiologische situatie 
en de kwetsbaarheid van de bewoners worden de nauwe contacten 
best zo veel mogelijk beperkt, en mag het aantal personen waarmee 
men nauwe contacten mag onderhouden (de zgn. 
knuffelcontacten) zoals in de nationaal geldende richtlijnen, niet 
worden overschreden.
Het staat elke voorziening vrij om het aantal nauwe contacten (fysiek 
nabij, langer dan 15 minnog strikter te beperken uten, zonder afstand 
en zonder mondneusmasker) dan de nationaal geldende richtlijn. 
Een transparante en duidelijke communicatie met alle betrokkenen is 
hierbij evenwel primordiaal (zie 4.5 Bezoek).

Tekstvoorstel nog niet voorgelegd aan de PG Richtlijnen
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Aanpassingen richtlijnen

Horeca
Lokale dienstencentra
Groepen van Assistentiewoningen/Serviceflats
Woonzorgcentra
….
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GAW & serviceflats

Algemene regel: 
Uitgangspunt: continuïteit van de zorg- en dienstverlening 
en de bestrijding van sociale deprivatie 
Restaurant, de brasserie of de cafetaria van een GAW/SF 
blijft wel beschikbaar voor de bewoners van de GAW/SF
Geen toegang voor externen (= niet-bewoner)
Bij organisatie van maaltijdgebeuren worden alle hoog-
risicocontacten vermeden (te nemen maatregelen zijn in 
tekst op genomen)

Regel geldt zowel voor de GAW/SF verbonden aan een WZC als 
voor de autonome GAW/SF
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Richtlijnen thuiszorg 
-> Maaltijden LDC

In lijn met de federale maatregelen voor horeca
Ter plaatse geen maaltijden nuttigen

Afhaal wel mogelijk
Levering wel mogelijk

Uitzondering: GAW/ serviceflats die voor hun 
ontmoetingsruimte gebruik maken van de ruimtes van het LDC.

Hierbij kunnen wel maaltijden genuttigd worden enkel voor 
de bewoners van GAW / serviceflat. De keuze voor het al 
dan niet openstellen van de ruimte en het organiseren van 
de maaltijden ligt bij het LDC. 
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Richtlijnen thuiszorg
-> cafetariawerking LDC

In lijn met de federale maatregelen voor horeca
Cafetariawerking wordt gesloten voor LDC
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Richtlijnen thuiszorg
-> Maaltijden CDO / CDV

In lijn met de federale maatregelen voor horeca
MB van 18/10/2020

Art. 6, §1, 2°: afwijking voor grootkeukens voor 
leefgemeenschappen (mogen open blijven)

CDO /CDV kunnen maaltijden blijven aanbieden aan hun 
gebruikers



Communicatie
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Communicatie

Vandaag?
Horeca lokale dienstencentra, centra voor dagopvang, 
centra voor dagverzorging, woonzorgcentra
GGZ

Woensdag?
Jeugdhulp
VAPH
Woonzorgcentra
Welzijnswerk
…



Varia
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