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Versoepelingen voor de centra 
voor dagopvang (CDO) 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Aandachtspunten:  
 
- Zorg en Gezondheid werkt dit document bij indien nodig. 

- Dit document is een bijlage bij de “Kaderrichtlijn voor thuiszorgvoorzieningen, lokale 

dienstencentra en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers”. 

- Dit document is van toepassing vanaf donderdag 1 juli 2021 voor alle erkende centra voor 

dagopvang (zie voorwaarden). 
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1. INLEIDING 
 

Zorg en Gezondheid werkte samen met de koepelorganisaties een toekomstplan uit om 

bijkomende versoepelingen voor de CDO mogelijk te maken. Dit plan werd goedgekeurd door de 

Taskforce COVID-19 Zorg en werd per mail naar de betrokken CDO verstuurd op donderdag 10 

juni 2021 ter voorbereiding.  

2. VANAF WANNEER ZIJN BIJKOMENDE 
VERSOEPELINGEN MOGELIJK EN ONDER WELKE 
VOORWAARDEN? 

 

Versoepelingen kunnen worden doorgevoerd wanneer: 

- de vaccinatiecampagne voor alle 75- tot 80-jarigen op Vlaams niveau ver gevorderd is. 
Het percentage van deze ouderen die zich laten vaccineren is hoog. Voor het afronden 
van de campagne met toediening van de 2de prik wordt gerekend op 1 juli 2021; 

- er een gunstige of op zijn minst, stabiele epidemiologische situatie in de algemene 
populatie (relatief “veilige” omgeving) is. Hiervoor wordt geen kwantitatieve norm 
vooropgesteld. 

 

Aangezien het niet steeds mogelijk is om het al dan niet gevaccineerd zijn van gebruikers en/of 

medewerkers te bevragen (o.a. omwille van privacy-redenen), beschouwen we het afronden van 

de vaccinatiecampagne voor de 75- tot 80-jarigen als indicatie voor de vaccinatiegraad in de 

CDO. 

Indicatieve parameters 

Naast bovenstaande parameters is ieder centrum er toe gehouden enkele indicatieve parameters 

– waar mogelijk – te monitoren en te bewaken voor de uitrol van de versoepelingen in het 

centrum: 

- vaccinatiegraad van 90% voor alle gebruikers; EN  
- vaccinatiegraad van 70% voor alle medewerkers (dus ook voor niet-zorgmedewerkers of 

medewerkers die geen rechtstreeks contact hebben met de gebruikers);  
- dit vanaf ten vroegste de aanbevolen termijn1 na het toedienen van de tweede prik, 

zodat het vaccin voldoende tijd heeft om maximale bescherming op te bouwen. 
 

Uiteraard is een voorziening geen statisch gegeven en kan de situatie evolueren: de instroom 
van nieuwe nog niet gevaccineerde gebruikers en personeelsbewegingen hebben een effect op 
de vaccinatiegraden. Dat neemt uiteraard niet weg dat de drempel-percentages permanent een 

 
1 voor Comirnaty® (Pfizer-BioNTech): ≥7 dagen na de tweede dosis (2) voor COVID-19 Moderna vaccin 
(Moderna): ≥14 dagen na de tweede dosis (3) voor Vaxzevria® (AstraZeneca-Oxford): ≥15 dagen na de 
tweede dosis (4) voor Janssen COVID-19 vaccine: ≥14 dagen na de eerste dosis. 



 

 pagina 3 van 4 

absoluut streefcijfer zijn en blijven. Het is aan alle actoren om blijvend in te zetten op het 
maximaal realiseren van de drempelwaarden. 

Medewerkers en bezoekers 

Alle medewerkers en externe personen (bvb: een thuisverpleegkundige die een insuline-inspuiting 

komt toedienen) moeten vanaf het betreden van het CDO steeds een chirurgisch 

mondneusmasker dragen en de algemeen hygiënische maatregelen volgen.  

Er geldt geen registratieverplichting meer voor externe zorg- en dienstverleners, vrijwilligers en 

bezoekers. Contactonderzoek blijft evenwel één van de belangrijke pijlers van de aanpak van 

COVID-19. De voorziening staat er voor in dat zij, bij een eventuele uitbraak, de gegevens van de 

hoog risico contacten (= nauwe contacten of hoog risico contacten) van de afgelopen 3 dagen2 

kan aanleveren.  

Reiniging en ontsmetting 

Zelfs als het centrum voldoet aan de drempelwaarden inzake vaccinatiegraden moet reiniging en 

desinfectie regelmatig en systematisch gebeuren. De omgevingshygiëne in het hele centrum blijft 

in deze fase van de epidemie bijzondere aandacht vragen.  

3. WELKE VERSOEPELINGEN ZIJN MOGELIJK? 
 

Wanneer aan bovenstaande voorwaarden voldaan is, kunnen de volgende versoepelingen 

plaatsvinden:  

Afstandsregel en mondneusmasker 

De afstandsregels vervallen bij de contacten van gebruikers onderling. Dit betekent dat 
gebruikers vrij kunnen bewegen in het centrum, zonder mondneusmasker. Er wordt daarbij geen 

onderscheid gemaakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde gebruikers.  

Uitzondering: aan gebruikers wordt gevraagd om tijdens de individuele zorgcontacten ook 
zoveel als mogelijk een (chirurgisch) mondneusmasker te blijven dragen. 

Vervoer 

Vervoer (zowel individueel als collectief) is mogelijk mits het dragen van een chirurgisch 

mondneusmasker door zowel de medewerkers als gebruikers. Ter voorzichtigheid wordt zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de afstandsregel. Na elk vervoer moet het interieur gereinigd 

worden met water en met toevoeging van detergent en/of ontsmettingsmiddel. Bij een 
(vermoeden van) besmetting is desinfecteren zeker nodig. 

Georganiseerde activiteiten 

Bij activiteiten binnenshuis is ventilatie en verluchting van wezenlijk belang. 

 
2 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.   
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Er gelden geen beperkingen voor activiteiten die binnen of buiten worden georganiseerd met 

uitsluitend gebruikers en medewerkers van het CDO, zolang deze buitenactiviteiten binnen de 

interfederale maxima voor aantal toegelaten personen bij georganiseerde activiteiten blijven. 

Indien het CDO een activiteit organiseert (zowel binnen als buiten) waarbij externen betrokken 

worden (bvb: familieleden van de gebruikers) moeten de protocollen van sectoren met een 

gelijkaardig aanbod (o.a. horeca, sport, evenementen,…) en de interfederale richtlijnen gevolgd 

worden. 

 

 

 
 


