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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 
                   
vragen naar/e-mail  telefoonnummer datum 
revalidatie@vlaanderen.be 02 553 36 47 31.10.2020 
geestelijkegezondheidszorg@vlaanderen.be   

 
COVID-19 – Nationale maatregelen d.d. 30 oktober 2020 
 
Geachte heer, 
Geachte mevrouw, 
 
Het Overlegcomité heeft op 30 oktober 2020 nieuwe maatregelen aangekondigd 
in de strijd tegen het COVID-19 virus.  
 
Op 21 oktober informeerden wij u reeds dat de bestaande kaderrichtlijnen voor 
de GGZ en revalidatiesectoren pas zullen aangepast worden op het moment dat 
de corona barometer bekendgemaakt wordt. Zodra de barometer beschikbaar is 
zullen we de fasering en de gekoppelde maatregelen hierop afstemmen.  
 
Via dit schrijven willen wij nogmaals benadrukken dat geestelijke 
gezondheidszorg, psychosociale en fysieke revalidatie als een essentiële 
dienstverlening worden beschouwd.  
 
Het coronavirus COVID-19 heeft niet alleen gevolgen voor onze fysieke 
gezondheid, maar heeft ook een grote impact op het mentaal welzijn van de 
bevolking. De Vlaamse overheid heeft in het kader van het actieplan ‘zorgen voor 
morgen’ reeds verschillende initiatieven genomen ter versterking van het 
mentaal welzijn voor de brede bevolking, maar ook voor specifieke doelgroepen, 
zoals hulpverleners, kinderen, jongeren en gezinnen, mensen met een psychische 
kwetsbaarheid, mensen met een sociaal-maatschappelijke kwetsbaarheid en 
mensen die ernstig ziek zijn geweest door COVID-19, hun naasten en naasten van 
overleden personen te ondersteunen en te versterken. 

Vlaamse overheid 
Koning Albert II-laan 35 bus 33  
1030 BRUSSEL 
T 02 553 35 00 
F 02 553 35 84 
www.zorg-en-gezondheid.be 
 

Aan de revalidatievoorzieningen 
Aan de psychiatrische verzorgingstehuizen 
Aan de initiatieven van beschut wonen 
Aan de centra voor geestelijke gezondheidszorg 
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Ik wil u dan ook uitdrukkelijk vragen om de huidige vormen van behandeling/verzorging/begeleiding 
zoveel mogelijk te waarborgen. Ook in het licht van de verstrengde maatregelen van het Overlegcomité 
van 30 oktober 2020 blijven face-to-face contacten de standaard. Deze kunnen eventueel op casusniveau 
afgewisseld worden met andere alternatieve methodieken.   
 
U vindt in bijlage een richtinggevend kader voor de huidige situatie voor: 

- Ambulante GGZ-voorzieningen en ambulante voorzieningen voor fysieke revalidatie; 
- Residentiële revalidatievoorzieningen en psychiatrische verzorgingstehuizen; 
- Initiatieven van beschut wonen. 

 
De bestaande draaiboeken worden aan de hand van de nieuwe maatregelen geherevalueerd in 
samenwerking met het betrokken personeel en met de interne kanalen voor preventie- en 
beschermingsbeleid (en indien aanwezig en mogelijk de werknemersvertegenwoordiging) en eventueel een 
interne patiëntenvertegenwoordiger. Er wordt daarbij ook rekening gehouden met de richtlijnen van de 
federale generieke gids. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
Tom De Boeck 
Afdelingshoofd 
Afdeling Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg 
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