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Afspraken communicatie voorzieningen naar 
aanleiding van verslechterde situatie

Communicatie WZC vertrekt vandaag

Communicatie VAPH en Opgroeien vertrekt eerstdaags, zo 
mogelijk morgen

Communicatie GGZ, revalidatie, welzijnswerk wordt voorbereid

Communicatie thuiszorg, gezinszorg, thuisverpleging wordt in 
de loop van volgende week bekeken
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Algemene elementen en aandachtspunten 
communicatie
 Basisboodschap vertrekt van verslechterde contextsituatie 

en bevat verwijzing naar draaiboek lokale besturen
 (impliceert rol Z&G, Sciensano, noodplanning, gouverneur …)
 (draaiboek dient verbreed: accent ligt nu sterk op WZC)

 Aandacht voor en nood aan aanpak op maat

 Sectorspecifiek instrumentarium wordt aangereikt

 Werken met kleurcodes wordt verlaten gelet op ontbreken 
hanteerbaar (beslissings)kader

 Wat nu gebeurt, mag niet (opnieuw) leiden tot gedetailleerd 
opleggen van vele regels
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Communicatie woonzorgcentra
• Bij verhoging besmettingen in gemeente contact nemen met lokaal 

bestuur (noodplanning)
Alertheid en monitoring: oa site Sciensano (lokale cijfers), 
waarschuwingsdrempels
Lokaal bestuur geeft duiding over (eventuele) lokale uitbraak en wat te 
doen
Overleg met directie(s), CRA(‘s), medisch verantwoordelijke(n) om impact 
op voorziening(en) in te schatten
Maatregelen voorziening bij voorkeur na overleg op lokaal niveau
Proactief contacteren voorzieningen en organisaties door lokaal bestuur 
(later)

• Tijdelijke algemene verstrenging bezoekregeling met ingang van 
25/7/2020:
• Leefgroepbubbel: maatregelen stabiel
• Sociale bubbel: steeds mondmasker + 1,5m afstand houden
• Bezoek bij voorkeur in open lucht of speciale ruimte, op kamer is de 

uitzondering
• Verstrenging kan bij lokale uitbraak, best na overleg

• Opmerkingen
• Aantal personen in sociale bubbel: veiligheidsraad volgen of verstrengen?
• Lokale besturen informeren proactief NIET alleen voorzieningen maar ook 

andere zorgorganisaties. Quid rechtstreeks vooralarm meegeven aan 
voorzieningen door ZG?
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Communicatie VAPH en Opgroeien

Basisboodschap monitoring en lokale dynamieken analoog aan 
woonzorgcentra

Kleurcodes worden hertaald in fases

Beschrijving van mogelijke acties in die fases zijn de basis voor 
de keuzes die worden gemaakt in functie van de specifieke 
situatie in een voorziening, in overleg met de lokale en regionale  
verantwoordelijken
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