
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
                                                         

Geachte leden, 
 

We referen naar de brief betreffende “COVID-19: toepassing van de richtlijnen door de 
gezondheidsactoren en verdere aanpak”. Meer in het bijzonder de volgende paragraaf: Ook zal overleg worden 
gepleegd over hoe, eens de algemene maatregelen afgebouwd of stopgezet worden, de reguliere activiteiten stelselmatig opnieuw 
kunnen worden opgebouwd en hernomen. Dit overleg zal in eerste instantie gebeuren via de Raden voor de gezondheidsberoepen 
die bestaan in uitvoering de Wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. 
 

Er werd daarom beslist om een werkgroep op te richten binnen de verschillende adviesraden van 
Mevrouw de Minister om jullie advies over de volgende vragen te verkrijgen: 
 

a. Het preciezer definiëren en actualiseren, rekening houdend met de verlengde duurtijd van de 
opgelegde suspensie van electieve activiteiten, van de concepten van “dringende”, “noodzakelijke” 
zorg en “risico op onomkeerbare en/of onaanvaardbare degradatie van de gezondheidstoestand” 
binnen jullie beroepsgroep, weliswaar met respect voor het feit dat in de huidige context alle 
electieve activiteit verder geannuleerd moet worden met het oog op het enerzijds verzekeren van de 
social/physical distancing activiteiten en anderzijds het verzekeren van de gezondheid en 
inzetbaarheid van onze gezondheidsprofessionals.  
 

b. Het bepalen van een fasering, die gestart kan worden vanaf een te bepalen tijd na het moment dat 
de regeringen beslissen om de algemene maatregelen inzake social distancing e.d. af te bouwen, met 
het oog op de heropstart van de gewone activiteit. Dit zal een gefaseerde aanpak moeten zijn, gezien 
niet in 1 beweging de volledige normale activiteit zal kunnen worden hernomen.   

 
c. Voor elk van beide vragen kunnen eventuele randvoorwaarden bepaald worden die volgens de Raad 

ingevuld moeten zijn (bv. PPE). 
 

De huidige maatregelen voor de beroepsbeoefenaars zoals opgesteld door Sciensano 
(https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx) blijven geldig. De aanbevelingen die 
jullie opstellen zullen dienen om de besluitvorming omtrent de versoepeling die zal plaatsvinden wanneer dat 
aan te raden is. 
 

Gezien het korte tijdsbestek waarbinnen we dienen te werken, wensen we jullie antwoord te ontvangen 
tegen zondagavond 19/4. We begrijpen dat dit in deze drukke tijden een zeer korte deadline is, maar gezien 
deze adviezen zullen dienen om de beslissingen van de overheden te ondersteunen, is het belangrijk dat we 
zo snel mogelijk hierop een antwoord krijgen. 
 

Indien er nog vragen zijn kan u deze stellen aan de secretarissen van uw respectievelijke raden. 
 
 

Hoogachtend. 
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