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Projectgroep Richtlijnen 

Bezoekregeling woonzorg goedgekeurd
Vraag naar datum, verbonden aan ‘knik in de curve’
Vraag naar al dan niet expliciet verbieden -12-jarigen
Vraag naar genuanceerde communicatie

Algemene vraag naar marges aanpassingen 
bezoekregelingen nav beslissing NVR

Doorstart goedgekeurd voor
Jeugdhulp (covid-toevoeging, aanpassing 
werknemersbetrokkenheid)
PmH (vormelijke aanpassing en covid-toevoeging)
Geestelijke gezondheidszorg, fysieke reva en IBW
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Projectgroep Richtlijnen 

Verdere planning doorstartregelingen op PG/TF

Lokale en regionale DC:

Centra dagopvang en centra dagverzorging: 9 mei

DMW mutualiteiten: 14 mei 

Gezinszorg en thuisverpleging: 9 (of 12) mei

Oppashulp, Mantelzorgers, gastopvang, vrijwilligers: 14 mei 
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1. Barometer: 
• Resultaten zijn nog niet beschikbaar; worden wel vandaag 

verwacht

2. Pro-actieve contactname nabestaanden bewoners
• Positieve reacties vanuit voorzieningen; vraag om ook naar 

ziekenhuizen en thuiszorg te verspreiden
• Procedure verspreiden via:

• Koepels naar alle voorzieningen (met begeleidende brief VO)
• Via eerstelijnszones
• Coördinator nazorg psychosociale ondersteuning bij rampen zal 

voorzieningen contacteren voor verdere toelichting

PG psychosociaal welzijn
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3. Inventaris goede praktijken voor contact tussen bewoners en sociaal 
netwerk

• Webpagina
• Oproep aan koppelen om goede praktijken te bezorgen aan 

Departement WVG, zodat webpagina regelmatig 
geactualiseerd wordt

4. Mobiele supportteams: duurzaam aanbod psychische hulp voor 
hulpverleners 

• Project in volle voorbereiding door Agentschap Z&G i.s.m. 
stakeholders; van zodra concreet: terugkoppeling naar PG

• Pro-actieve benadering gekoppeld aan getrapte vervolgzorg
• Eerste hulp versterken (vanuit collega’s/voorziening, 

eerstelijnsdiensten, …)
• Medewerker laten contacteren door psycholoog voor klinische 

inschatting of interventie nodig is
• Indien nodig: vervolghulp: klinische interventie

• Ook koppeling maken met outbreaksupport-teams
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Communicatie
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Communicatie

Bezoekregelingen – persbericht vandaag
Impact nationale veiligheidsraad
Bezoekregeling Woonzorg
Bezoekregeling thuiszorg – aandacht voor kwetsbare 
groepen

Doorstartregelingen – persbericht morgen
GGZ, fysieke reva, IBW, VAPH en Opgroeien



Varia
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