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Vlaamse overheid 

Koning Albert II-laan 35 bus 33 

1030 BRUSSEL 

T 02 553 35 79 kantooruren van 9 tot 12u en 13 tot 16u 

ouderenzorg@vlaanderen.be 

www.zorg-en-gezondheid.be 

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

Maatregelen voor de regionale dienstencentra en lokale 

dienstencentra - COVID-19 

Update 15 MEI 2020 

 

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

 

1. VERLENGING TIJDELIJKE SLUITING 
 

Om verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, werd gevraagd om de regionale 

dienstencentra en lokale dienstencentra te sluiten ten laatste op 12 maart 2020.  

De beslissing tot sluiting werd genomen op basis van: 
 
- artikel 7 en artikel 44, §2 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve 

gezondheidsbeleid waarin gesteld wordt dat de Vlaamse Regering initiatieven kan nemen ter 
voorkoming van infecties, allergieën of intoxicaties met betrekking tot biotische factoren die 
een potentieel gevaar vormen voor de volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de 
bevolkingsgroepen waarvan hun gezondheid in grotere mate bedreigd is; 

- artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van 
tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan; 

- het ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding 
van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het 
nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot 
verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit.  

 
Op 25 april 2020 heeft de Taskforce COVID-19 Zorg beslist om de geldende inperkingsmaatregelen 

ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19 te verlengen tot en met zondag 7 juni 2020.  

Op 13 mei 2020 heeft de Taskforce COVID-19 Zorg beslist om lokale en regionale dienstencentra 

opnieuw te openen vanaf 25 mei 2020, zodat één op één activiteiten in de lokalen van het 

regionaal/lokaal dienstencentrum kunnen worden georganiseerd.  

http://www.zorg-en-gezondheid.be/
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Om die reden zal de geldigheidstermijn van de tijdelijke maatregelen vermeld in het besluit van 

de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 vervangen worden bij ministerieel besluit door de datum 

“24 mei 2020”. 

 

2. GELDIGHEIDSDUUR MAATREGEL 
 

De regionale dienstencentra en de lokale dienstencentra kunnen opnieuw openen vanaf 25 mei 

2020, zodat één op één activiteiten in de lokalen van het regionaal/lokaal dienstencentrum 

kunnen worden georganiseerd. 

 

3. VRAGEN? 

 

Bevoegde 
overheidsdienst 

Telefoon/mail Websites 

Agentschap Zorg en 
Gezondheid 

Er kan contact opgenomen worden 
met Zorg en Gezondheid via het 
generieke mailadres: 
thuiszorg@vlaanderen.be 

of telefonisch tijdens weekdagen op 
het nummer 02 553 35 79 (tijdens de 
kantooruren van 9.00 tot 12.00 en van 
13.00 tot 16.00). 

 
Dienst Infectieziektebestrijding:  
infectieziektebestrijding@vlaanderen.be  
 
Telefonisch: enkel voor artsen en enkel 
tijdens de kantooruren:  
- Antwerpen: 03 224 62 06; 
- Limburg: 011 74 22 42; 
- Oost-Vlaanderen: 09 276 13 70; 
- Vlaams-Brabant: 016 66 63 53; 
- West-Vlaanderen: 050 24 79 15. 
 
Buiten de kantooruren (enkel voor 
artsen): 02 512 93 89. 
 

https://www.zorg-en-
gezondheid.be/uitbraak-
coronavirus-covid-19  

 

https://www.zorg-en-
gezondheid.be/corona-
richtlijnen-voor-
zorgprofessionals  

 

www.zorginfecties.be  

 

www.zorg-en-
gezondheid.be/contact-
infectieziektebestrijding-
en-vaccinatie  

Federale 
overheid 

Contactcenter infolijn voor burgers: 
0800 14 689. 

 

https://epidemio.wiv-
isp.be/ID/Pages/2019-
nCoV.aspx  

 

https://www.info-
coronavirus.be/nl/  
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