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Versoepeling COVID-19-richtlijnen vanaf 1 juli 2021

Op 9 juni 2021 werd de overstap gemaakt naar situatie 1. Dit naar aanleiding van 

de aanhoudende dalende trend in de algemene besmettingscijfers. Gezien deze 

dalende trend zich doorzet werden er verdere versoepelingen voorgelegd aan de 

Projectgroep Richtlijnen en de Taskforce COVID-19 Zorg. Dit betekent dat op enkele 

elementen na (aandacht voor ventilatie, mondneusmaskerplicht personeel bij de 

begeleiding van +12-jarigen, federale richtlijnen voor sommige activiteiten,…) en 

indien er geen besmettingen met COVID-19 zijn in de voorziening of thuissituatie, 

de normale werking kan hervat worden. 

Vanaf 1 juli kunnen volgende versoepelingen doorgevoerd worden binnen de 

residentiële voorzieningen:

- De verplichting om afstandsregels na te leven binnen een residentiële 

voorziening vervalt voor zorggebruikers onderling. De zorggebruikers zijn niet 

langer verplicht een mondneusmaker te dragen indien de afstand niet bewaard 

kan worden. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen gevaccineerde en 
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niet-gevaccineerde zorggebruikers. Dit betekent ook dat tijdens groepssessies over 

leefgroepen/afdelingen heen het aantal deelnemers niet meer beperkt wordt op basis van de 

beschikbare ruimte. De verwachting is wel dat er blijvend ingezet wordt op extra handhygiëne en 

ventilatie van de binnenruimtes. Beperkingen in aantallen voor bepaalde activiteiten conform de 

nationale richtlijnen blijven echter van toepassing. De scheiding tussen ambulante en residentiële 

zorggebruikers blijft nog behouden. 

- Vervoer kan op volle capaciteit doorgaan, ongeacht of zorggebruikers een mondneusmasker kunnen 

dragen of niet. Omwille van de combinatie van nabijheid en kleine oppervlakte blijft een 

mondneusmasker aangewezen voor zorggebruikers voor wie dit mogelijk is.

- Er geldt geen registratieplicht meer voor externe zorg- en dienstverleners, vrijwilligers en bezoekers. 

Contactonderzoek blijft evenwel één van de belangrijkste pijlers van de aanpak van COVID-19. 

Daarom vragen we aan voorzieningen dat zij, bij een eventuele uitbraak, de gegevens van de hoog-

risicocontacten van de afgelopen 3 dagen 1 kunnen aanleveren. 

Binnen alle voorzieningen blijft voor het personeel  de mondneusmaskerplicht (behalve bij begeleiding van 

-12-jarigen) van toepassing, ongeacht de vaccinatiegraad in een voorziening. Zodra de RAG (Risk Assessment 

Group) haar advies in deze wijzigt, zullen we dit communiceren. 

Bij een uitbraak moeten de nodige procedures rond testen, isolaties en quarantaine uiteraard gehandhaafd 

blijven. Daarnaast blijven ook de nationale richtlijnen algemeen gelden. 

De regels rond testing en quarantaine voor hoog-risicocontacten die volledig gevaccineerd zijn werden 

recent aangepast. Voor meer informatie verwijzen we u naar de richtlijnen op de website van Sciensano. 

Met vriendelijke groeten,

1 We rekenen 2 dagen voorafgaand aan de start van de symptomen bij de index-persoon of, indien het gaat om een asymptomatisch positief-bevestigd persoon, 2 
dagen voorafgaand aan de positieve test; Daarom vragen we om de gegevens van 3 dagen aan te leveren. 

https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/home


pagina 3 van 3

Tom De Boeck
Afdelingshoofd Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg


