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Aandachtspunten:
Omwille van de sterk toenemende verspreiding van COVID-19 besmettingen in de samenleving hebben de
federale regering en de regeringen van de deelstaten in het Overlegcomité op 30 oktober 2020 beslist
over te gaan tot een verstrengde lockdown.
De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op de ziekenhuizen een halt toe te roepen en de
besmettingscurve zo snel en zo radicaal mogelijk om te buigen.
Deze maatregelen gaan in op maandag 2 november 2020.
Deze maatregelen worden in de komende periode – waar nodig – geïntegreerd in het document
“(Tijdelijke) maatregelen COVID-19 ouderenzorg (22 oktober 2020)”
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De maatregelen zoals aangekondigd door het Overlegcomité op 30 oktober 2020, hebben ook een impact
op volgende woonzorgvoorzieningen: de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf type 1, centra voor
herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en serviceflatgebouwen in Vlaanderen.
Omwille van de eerder genomen bijkomende maatregelen in de strijd tegen de onrustwekkende toename
van het aantal besmettingen met COVID-19 in de voorzieningen en de gevolgen van dergelijke
besmettingen op de meest kwetsbaren, is de impact van de maatregelen zoals aangekondigd door het
Overlegcomité, eerder beperkt.

1.

Niet-medische contactberoepen

a) Voetverzorging, met name de specialistische behandelingen, zoals die van een risicovoet waarbij
door een ziekte (onder meer diabetes, reuma, spasticiteit, kanker) of andere oorzaken (onder meer
ouderdom, verwaarlozing) een verhoogd risico aanwezig is op complicaties, mag enkel uitgevoerd
worden door een podoloog. Alleen de voetverzorging die noodzakelijk is, mag nog uitgevoerd
worden, dus geen cosmetische behandelingen of andere behandelingen van de voet die niet
noodzakelijk zijn. De podoloog werkt enkel op afspraak en enkel één op één.
b) Kappers en kapsters mogen hun beroep niet uitoefenen, niet in een kapsalon maar ook niet
individueel als zelfstandige, loontrekkende of in een ander statuut in een één-op-één bezoek in
een woonzorgcentrum.
c) Lichaamshygiëne van kop tot teen, inclusief het wassen en drogen, dagelijks kammen, borstelen,
enz. van de haren (niet het knippen of kleuren van de haren) door het zorgpersoneel, behoort tot
de dagelijkse verzorging van een bewoner en moet volledig inbegrepen zijn in de dagprijs.
Kinesitherapeutische behandelingen worden beschouwd als de uitoefening van een medisch
contactberoep. Externe kinesisten kunnen verder werken.

2. Bezoek

Met een vorige update werd de bezoekregeling bijgestuurd. De daarin opgenomen bepalingen worden,
gelet op de epidemiologische situatie en de kwetsbaarheid van de bewoners, licht gewijzigd; met
name:
- de elementen uit de kaderrichtlijn bezoekregeling, zoals momenteel opgenomen onder punt 4.6.
Bezoek in de “(Tijdelijke) maatregelen COVID-19 ouderenzorg (22 oktober 2020)” blijven de basis
voor elke bezoekregeling;
- één vast nauw contact, fysiek dichtbij voor langer dan 15 minuten, zonder afstand en dragen van
een chirurgisch mondneusmasker door zowel bewoner als bezoeker om het risico op besmetting
in deze situaties te beperken, eventueel op de kamer:
o op het dragen van een chirurgisch mondneusmaker bij de nauwe contacten, kan worden
afgeweken op advies van een arts;
o het dragen van een chirurgisch mondneusmasker bij de nauwe contacten wordt door de
voorziening aangekondigd aan de bezoekers en ingeschreven in de bezoekregeling waarover
duidelijk gecommuniceerd wordt met alle betrokkenen;
o in principe voorziet de bezoeker dus zelf in het chirurgisch mondneusmasker, maar als de
bezoeker dit niet bij zich heeft, moet dit – kosteloos - voorzien worden door de voorziening;
o het niet bij zich hebben van een chirurgisch mondneusmasker kan geen reden zijn om het
nauwe contact de toegang te weigeren.
- één sociaal contact, met respect voor afstandsregels, hygiënemaatregelen en het dragen van een
mondneusmasker door zowel bewoner als door de bezoeker om deze contacten tot een laagrisicocontact te beperken, die om de twee weken kan wisselen;
- in palliatieve situaties blijft bezoek altijd mogelijk.

Voor de groepen van assistentiewoningen en serviceflatgebouwen blijven de nationale richtlijnen en
de “(Tijdelijke) maatregelen COVID-19 ouderenzorg (22 oktober 2020)” van toepassing.
Gelet op de oproep om het aantal sociale contacten tot het absolute minimum te beperken, vragen
we om de bewoners van een GAW/SFG hiertoe op te roepen.
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We herhalen een punt dat al aangekondigd werd in de update van 22 oktober 2020.

3. Groepsactiviteiten en maaltijden

a) Het blijft verder aangewezen om de contacten tussen bewoners van verschillende leefgroepen te
beperken.
b) Gezamenlijk nuttigen van maaltijden blijft verder mogelijk, mits het respecteren van de
voorzorgsmaatregelen die beschreven zijn onder punt 4.4. Werking van de (Tijdelijke) Maatregelen
COVID-19 ouderenzorg (22 oktober 2020).
c) Gezamenlijke activiteiten voor de bewoners van een GAW/SFG binnenshuis kunnen, gelet op de
nationale bepalingen, niet worden georganiseerd.
Buitenshuis zijn groepsactiviteiten enkel mogelijk met maximaal vier personen.
**********

We verzoeken u om deze maatregelen, die van kracht zijn vanaf maandag 2 november 2020, te
integreren in uw bezoekregeling en uw werking, en ze duidelijk te communiceren naar bewoners,
bezoekers/families en medewerkers.
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