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Versoepelingen COVID-19
Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Recent werden op nationaal niveau een aantal maatregelen in de strijd tegen COVID-19 versoepeld. De
vaccinatiecampagne zorgt 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 kunnen ook
georganiseerde activiteiten van zelfhulpgroepen, lotgenotencontacten en patiëntenverenigingen die
geregistreerd zijn bij Trefpunt Zelfhulp en het Vlaams Patiëntenplatform, eenvoudiger plaatsvinden.
We schetsen in deze brief het algemene kader. De verdere verfijning en doorvertaling van deze algemene
richtlijnen op de concrete situatie en activiteiten, dient door organisaties zelf te gebeuren. Het is aan te raden
om steeds een gedegen risicoanalyse te maken bij de organisatie van activiteiten. Ondertussen is veel
mogelijk, maar dat betekent niet dat er teruggekeerd kan worden naar een normale situatie zonder meer. De
preventieve en hygiënische maatregelen (mondneusmasker, afstand, (hand)hygiëne, ventilatie, alert zijn voor
symptomen) moeten gerespecteerd blijven. Daarnaast gelden naast nationale richtlijnen mogelijk nog
bijkomende maatregelen van lokale of bovenlokale overheden. Het is dus zaak om dit goed op te volgen en bij
twijfel contact op te nemen met uw lokaal bestuur.
Houd er ook rekening mee dat de diverse aangekondigde versoepelingen in het kader van het Zomerplan
gebonden zijn aan vastgelegde indicatoren m.b.t. ingenomen COVID-bedden op intensieve zorgen en m.b.t. de
voortgang van de vaccinatiecampagne. Er zijn dus nog bijsturingen in de aangekondigde versoepelingen
mogelijk. We verwijzen daarom naar de website van het Nationaal Crisiscentrum, waar u steeds de meest
recente nationale maatregelen kunt vinden.

Conform de nationale richtlijnen kunnen georganiseerde activiteiten van zelfhulpgroepen en
patiëntenverenigingen die geregistreerd zijn bij Trefpunt Zelfhulp en het Vlaams Patiëntenplatform, onder de
volgende voorwaarden:
-

-

Het Zomerplan biedt vanaf 9 juni de mogelijkheid om activiteiten in georganiseerd verband te laten
doorgaan voor groepen van maximaal 50 personen (begeleiders niet meegeteld). Dit geldt ook voor
activiteiten die binnen doorgaan, waarbij u evenwel rekening moet houden met de grootte van de
ruimtes en met de preventieve en hygiënische maatregelen. Activiteiten in de buitenlucht verdienen
de voorkeur.
Overnachtingen zijn momenteel nog verboden. Ook hier wordt een versoepeling in het vooruitzicht
gesteld: vanaf 1 juli zou dit in het kader van het Zomerplan mogelijk gemaakt worden voor
groepen tot 100 personen.
Wat het aanbieden van drank en voeding betreft, moet het richtlijnenkader voor de horecasector
worden gevolgd. Momenteel kan drank en voeding reeds in openlucht genuttigd worden, rekening
houdend met de geldende regels (o.a. maximaal 4 personen per tafel, een afstand van 1,5 meter
tussen de verschillende tafels, enkel tafelbediening, …). Vanaf 9 juni zal de horeca ook binnen kunnen
heropenen. Vanaf dan kunnen dranken en voeding dus ook opnieuw binnen genuttigd worden,
rekening houdend met de geldende regels voor de horecasector.

We gaven reeds aan dat het als organisator belangrijk is om bij elke groepsactiviteit de mogelijke risico’s op
voorhand goed in te schatten en de nodige voorzorgen te nemen. Werk ook een protocol per activiteit uit
waarin u onder meer omschrijft welke maatregelen u neemt om de activiteit in veilige omstandigheden te
laten verlopen, wie de verantwoordelijke is en waar de activiteit doorgaat. Het Trefpunt Zelfhulp heeft
hiervoor een draaiboek en ontwerpprotocol uitgewerkt dat terug te vinden is op www.zelfhulp.be.

Met vriendelijke groeten,

Karine Moykens
Secretaris-generaal
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
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