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Info COVID-19

Beste collega, 

Het Corona-virus heeft een ernstige impact op onze manier van leven en werken. Zorgverleners, ook 
ergotherapeuten, lopen steeds meer risico's.  
Naar aanleiding van de maatregelen die de overheid sinds een paar dagen heeft genomen, willen we 
via deze nieuwsflash nogmaals benadrukken dat ook wij, ergotherapeuten, de plicht hebben om al 
het mogelijke te doen om zelf geen besmetting op te lopen of om het virus te verspreiden. 

Jullie beroepsvereniging is van heel dichtbij betrokken bij de besprekingen betreffende deze 
maatregelen, zowel op Vlaams als op Federaal niveau. Jullie vertegenwoordiger/voorzitter krijgt de 
informatie uit de eerste hand en is aanwezig op overleg op Vlaams en Federaal niveau. De overheden 
zijn er zich  ter dege van bewust dat niet enkel artsen, verpleegkundigen, apothekers, tandartsen, .... 
(ofte de beroepen waar in de pers over gesproken en geschreven wordt), maar alle zorgverstrekkers 
ernstige inspanningen doen om hun cliënt/patiënt de nodige zorg en ondersteuning te geven. Hun 
waardering en dank gaat ook naar jullie, collega's ergotherapeuten, uit. 

Ergotherapie Vlaanderen wil jullie een kort overzicht geven van de maatregelen, dit door jullie te 
verwijzen naar de belangrijkste websites. 

Er zijn momenteel geen specifieke procedures uitgeschreven voor de ergotherapeuten. Dit zal 
volgens ons ook niet gebeuren, omdat dit reeds voor andere beroepsgroepen werd gedaan. Onze 
procedures zouden niet meer dan een copy-paste zijn van de reeds bestaande richtlijnen. Daarom 
verwijzen we jullie graag naar de procedures voor kinesitherapeuten: 
Wat in de tekst voor kinesitherapeuten geldt, is ook van toepassing voor de ergotherapeuten. 

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_physiotherapist_NL.pdf
Marc-Greet
Doorhalen



Hieronder vinden jullie de informatie verspreid door: 
• FOD Volksgezondheid (België): https://www.info-coronavirus.be/nl/ 
• Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) : https://www.zorg-en-

gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals 
• Sciensano : https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx 

 
Aan collega's eerstelijnsergotherapeuten wordt gevraagd om extra waakzaam te zijn, dit 
zowel indien deze zich in de thuissituatie van de cliënt/patiënt begeeft als indien de cliënt/patiënt de 
behandeling in de praktijkruimte krijgt.  
Zelfstandige ergotherapeuten in hoofdberoep zullen door de corona-uitbraak het meest loonverlies 
lijden, daarom heeft de FOD Economie voor hen een aantal maatregelen uitgevaardigd : 

• https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-
ondernemingen/coronavirus-de-economische 

• https://www.unizo.be/coronasteunmaatregelen 
Wij vragen aan de overheden om ook zelfstandigen in bijberoep mee te nemen in hun 
steunmaatregelen. 
 
Met vragen kunnen zelfstandige ergotherapeuten ook steeds terecht bij de "UNIZO Coronalijn voor 
ondernemers" op het nummer 0800/20 750   (https://www.unizo.be/corona) 
 
Om strikt deontologische redenen kunnen zelfstandige ergotherapeuten niet zomaar zelf "de deuren 
sluiten", zij kunnen wel technisch werkloos worden ten gevolgen van overmacht... 
 
Wij zijn er ons eveneens ter dege van bewust dat het gebrek aan beschermingsmaterialen ook voor 
de ergotherapeuten problematisch is en maken onze overheden hier ook over attent. 
 
Ergotherapie Vlaanderen volgt de situatie verder op de voet. Mochten er wijzigingen komen in de 
maatregelen en de procedures, dan zullen wij u snel informeren. 
 
 
 
 
Met collegiale groet, 

Pierre Seeuws 
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