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Beste,
je verneemt het dagelijks via de media: de Coronacijfers zijn de laatste tijd sterk toegenomen en
blijven nog steeds stijgen. Tijdens de eerste Coronagolf werd veel van de hulpverlening en
ondersteuning stilgelegd, zo ook de trajecten op de zorgboerderij. Het standpunt van de overheid bij
deze tweede golf is nu dat zorg en ondersteuning, mits het naleven van de nodige
veiligheidsmaatregelen, maximaal moeten worden verder gezet.
Wij zijn ervan overtuigd dat de zorgboerderij een passende uitlaatklep kan zijn voor de zorggasten.
Zeker nu de maatregelen op een aantal vlakken terug verstrengen, zal het voor veel kwetsbare en
geïsoleerde mensen een moeilijke periode worden. De zorgboerderij biedt dan een welkome en
vertrouwde afwisseling. Ook voor de zorgboerderij kan het fijn zijn om de zorggast te blijven
ontvangen.
Uiteraard moet alles op een veilige manier kunnen gebeuren. Nu het volop herfstweer is, de winter
voor de deur staat en buitenactiviteiten bijgevolg minder evident worden, lijkt het ons dan ook zinvol
om nog eens stil te staan bij een zo veilig mogelijk verloop van de zorgboerderij-trajecten.
Hoe beperk je het risico op besmetting tot het minimum?
✓ Buitenactiviteiten zijn de regel. De zorggast komt niet in het woonhuis. Indien de zorggast toch
binnen komt, behoort hij tot de vier personen die de zorgboerderij binnen mag ontvangen. (cfr.
nieuwe richtlijnen van het Overlegcomité van 16 oktober 2020). Als de zorggast in de
privévertrekken komt, beperk dan de tijd tot het minimum en verlucht de ruimte voldoende. Ook
binnen moet afstand worden gehouden en moet een mondmasker worden gedragen.
✓ Halve dagen dagbesteding genieten de voorkeur. Zo vermijd je dat de zorggast ’s middags
binnen moet zijn om te eten. Indien de zorgboerderij de mogelijkheid heeft om de zorggast
buiten de eigen privé te laten eten (veranda, apart lokaal,…) kan een hele dag op de
zorgboerderij natuurlijk wel. In dat geval neemt de zorggast een eigen lunchpakket mee. Ook de
andere pauzes tussendoor vinden buiten de privévertrekken plaats (buiten indien het weer het
nog toelaat, in een veranda, apart lokaal,…).
✓ Basisregels tegen Corona
o Geef geen hand. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
o Dagbesteding op de zorgboerderij is niet mogelijk als bij de zorgboer(in) of de zorggast of
een bij hen inwonend persoon sprake is van acute symptomen van de bovenste of
onderste luchtwegen
o Het traject op de zorgboerderij moet tijdelijk worden onderbroken als de zorgboer(in) of
de zorggast of een bij hen inwonend persoon in verplichte quarantaine moet.
o Algemene hygiënemaatregelen worden maximaal toegepast (handen wassen, …).
o De veiligheidsafstand blijft gelden. Als deze afstand niet kan bewaard worden, moet een
mondmasker worden gedragen.

o

Extra voorzichtigheid is geboden als er hetzij in de omgeving van de zorgboerderij, hetzij
in de woonomgeving van de zorggast mensen zijn die tot een risicogroep behoren
(leeftijd, ziekte).

Wat met lopende overeenkomsten?
✓ Mits rekening wordt gehouden met bovenstaande afspraken, kunnen reeds bestaande
overeenkomsten verder lopen, op voorwaarde dat alle partijen hierover akkoord zijn. Het is op
de eerste plaats aan de zorgboerderij om erbij stil te staan of zij hun zorggast(en) wil laten blijven
komen. Bij twijfel kan de zorgboerderij steeds contact opnemen met de provinciale consulent. De
zorgboerderij bespreekt ook met de begeleidende voorziening of een verderzetting van het
traject voor de zorggast(en) haalbaar is. Zorggasten die in residentiële voorzieningen verblijven,
verdienen hierbij extra aandacht. Indien één van de partijen van mening is of als na onderling
overleg blijkt dat het aangewezen is om de zorggast tijdelijk niet te laten komen, kan de
overeenkomst worden opgeschort.
✓ Als je als zorgboerderij niet de mogelijkheid hebt om de zorggast buiten je privévertrekken te
houden bij slecht weer, bespreek dit dan met de begeleider. Je kan dan afspreken dat de
zorggast slechts een halve dag ipv een hele dag komt. Zo vermijdt je de lunchpauzes binnen.
✓ Opvolging door de begeleidende voorziening blijft zeer belangrijk. Tijdens de komende periode
gebeurt dit bij voorkeur per telefoon of per mail. Indien het bezoek van een begeleider ter plekke
toch noodzakelijk is, gaat dit buiten door onder een afdak of in de stallen.

Wat met het opstarten van nieuwe aanmeldingen?
✓ Nieuwe aanmeldingen kunnen worden gedaan. Bij de matching zal Steunpunt Groene Zorg:
- Samen met de zorgboerderij bekijken of het haalbaar is om de geldende richtlijnen op te
volgen
- Samen met de begeleidende dienst bespreken of de zorggast de richtlijnen goed kan
naleven.
✓ Het is een gegeven dat het aantal zorgboerderijen dat bereid is om in deze periode nieuwe
zorggasten op te vangen lager is dan voor het Corona tijdperk. Wij respecteren de keuze die elke
zorgboerderij hierin maakt. De beschikbare plekken die er zijn willen we dan ook op de best
mogelijke manier benutten. Zo zou het kunnen dat we na een grondige afweging beslissen om
voor een bepaalde aanmelding geen matching te doen. Dit wordt duidelijk gecommuniceerd naar
de aanmeldende organisatie. Bij het behandelen van nieuwe aanmeldingen hanteren we
volgende criteria:
o de zorggast moet minstens 14 jaar zijn
o Time-Out met overnachting kan op dit moment niet
o het traject op de zorgboerderij moet minimum drie maanden duren
o de zorggast heeft geen hoge ondersteuningsnood en vraagt geen constante nabijheid
van de zorgboer(in)
o de aanmeldende begeleider heeft reeds ervaring in het samenwerken met
zorgboerderijen
o de dagbesteding is enkel voor een halve dag tenzij dat de zorgboerderij in de
mogelijkheid is om de zorggast buiten de privévertrekken te laten eten ’s middags
✓ Een kennismakingsgesprek gaat buiten door, onder een afdak of staande in de stallen. Beperk
het aantal aanwezigen op dit gesprek tot het strikte minimum.

Tot slot:
Houd er steeds rekening mee dat de richtlijnen vanuit de overheid kunnen wijzigen als de situatie
nog verslechtert.
Daarnaast blijft het voor iedereen belangrijk om steeds het evenwicht tussen gezondheid en
veiligheid te bewaren.
Neem zeker contact op met je provinciaal consulent indien je vragen hebt bij deze berichtgeving of
nood hebt aan overleg.
Voor Steunpunt Groene Zorg primeert veiligheid én gezondheid en het zorg dragen voor elkaar.
Bedankt om hieraan bij te dragen.
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