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‘Mag je als EAT-professional actief blijven 
tijdens de lockdown? 

Stand van zaken op 4 november ‘20  
 
 

T h e r a p e u t e n .  
 
Agentschap Gezondheid en Zorg 
  
Laatste richtlijnen dateren van 16/10/2020 en nog steeds van kracht. 
 
“We benadrukken dat op nationaal niveau geen volledige lockdown werd afgekondigd. Elke vorm 
van behandeling/verzorging/begeleiding moet zoveel mogelijk gewaarborgd blijven. Face -to- 
face contacten blijven de standaard. Deze kunnen eventueel op casusniveau afgewisseld worden 
met andere methodieken. 
Deze vormen van behandeling/verzorging/begeleiding worden als essentiële dienstverlening 
beschouwd, waardoor de nationale verplichting voor maximaal telewerk voor zorgverleners niet 
van toepassing is.” 
De bestaande kaderrichtlijnen zoals vermeld op de website https://www. zorg-en 
gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor- zorgprofessionals/ blijven gelden. 
 
  
 Interpretatie:  

De dienstverlening kan blijven doorgaan terwijl de bestaande kaderrichtlijnen blijven 
gelden. 

 
De volgende Paritaire Comité’s worden nog vermeld. Een overzicht van welke mogelijks 
kunnen toepasbaar zijn voor het Centaur werkveld. 
 
PC 329 Socio-Culturele Sector. 
Beperkt tot de zorg-en welzijnsector die de dienstverlening mag blijven aanbieden. 
 
PC 330 voor gezondheidsinrichtingen en -diensten. 
 
PC 331 voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector. 
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PC 332 voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector. 
 
PC 336 voor de vrije beroepen 
 
PC 337 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector. 
Beperkt tot de dienstverlening voor zorg- en welzijnswerk aan de kwetsbare doelgroepen die 
mag blijven doorgaan. 

 
 
Info van paardenpunt 
 
Therapeutisch kunnen de volgende beroepen in aanmerking komen als medisch of paramedisch 
beroep en kunnen ze verder werken. 

 Medische beroepen 
 Geestelijke Gezondheidszorg 

o klinisch psychologen 
o klinisch orthopedagogen 
o psychotherapeuten 

 Paramedische erkende beroepen 
o Logopedisten 
o Ergotherapeuten 

 
 
Bijkomende tip: Neem contact op met je burgemeester.  
 

Let op: er kunnen per gemeente andere regels gelden, de burgemeester beslist en sommige 
gemeenten kunnen strenger optreden. Het is dus ook raadzaam om contact op te nemen met de 
burgemeester van de gemeente waar je werkt. 

 

 

 

 

 


