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Projectgroep Richtlijnen 

Doorstartregeling gezinszorg en thuisverpleging 
Goedgekeurd, gaat in op 18 mei
Focus op “niet essentiële” huisbezoeken
Bouwt voort op aanpak gegarandeerde zorg

Doorstartregeling lokale dienstencentra 
Goedgekeurd mits aanpassing MB (van 7 juni naar 25 mei, 
beoogde startdatum) – focus op 1 op 1 contacten
Mits schrappen ‘subsidieparagraaf’
Mits technisch nazicht gebruik ‘andere lokalen’
Spanningsveld sectorkeuzes t.o.v. NVR, ook breder relevant
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Projectgroep Richtlijnen 

Doorstartregeling oppashulp, gastopvang, mantelzorgers, 
vrijwilligers palliatieve netwerken  

Goedgekeurd
Start 18 mei, behalve groepsaanbod mantelzorg en nieuwe 
gebruikers gastopvang: XXX
Algemene vraag naar regeling vrijwilligers 65+

Weekendregeling jeugdhulp
Twee verduidelijkingen worden aangebracht: 

broers en zussen in aparte situatie als uitzondering op 1 
contactbubbel
betrokkenheid arts indien covid-aanwezigheid leefgroep 

Start: 21 mei 



7

1. Inventaris noden: aanvullingen
- Personen na hun ziekenhuisopname: nood aan psychosociale ondersteuning 

gecombineerd met revalidatieprogramma
- Mantelzorgverenigingen/gebruikers krijgen meer vragen/klachten van 

gebruikers over zaken waarvan ze vinden dat ze verkeerd zijn gelopen: vraag 
tot bundeling van mogelijkheden over hoe hiermee omgaan

2. Stand van zaken acties
- Mobiele supportteams: vraag dat mobiele supportteams snel en geïntegreerd 

op het veld worden ingezet in duo met de outbreaksupportteams, aangezien 
AZG hun aanbod afbouwen

- Schakelzorgcentra: bouwen af; ELZ zouden opdracht inzake vraag-
aanbodcoördinatie moeten opnemen, maar zijn nog onvoldoende op de 
hoogte van deze extra opdracht. Bovendien zitten ze in overgangsperiode en is 
er nog onduidelijkheid over hun budget/personeel, enz. 

PG psychosociaal welzijn
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3. Toolbox: wegwijzer voor medewerkers die werken in de thuissituatie 
van gebruikers (ontwikkeld door SAM vzw)
- Onlinetool voor medewerkers/mantelzorgers over hoe dialoog aan te gaan 

met gebruikers omtrent corona (anderstaligen, mensen met dementie, 
kinderen en jongeren, dove en slechthorende cliënten, personen met een 
verstandelijke beperking, autisme, NAH, mensen met een psychische 
kwetsbaarheid) en hulpbronnen die ze kunnen aanspreken 

- Zal plaats krijgen op De Zorgsamen
- Vraag om dit zo breed mogelijk te communiceren en te verspreiden 

(thuiszorgdiensten, mantelzorgers, vrijwilligers, contacttracers, enz.)

4. Campagne Zelfzorg i.k.v. actieplan Zorgen voor Morgen
- Lancering eerste fase op 16/05: boodschap = zorg voor jezelf via radio, print 

en social media
- Tweede fase vanaf 25/05: 6 tips en bestaande hulp in de kijker stellen; 

hiervoor wordt nog afgestemd met De Zorgsamen
- Alles zal te vinden zijn op www.checkjezelf.be

http://www.checkjezelf.be/


Communicatie



Varia
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