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Steunmaatregelen voor de welzijns- en gezondheidssector 

Vanaf het begin van de COVID-19-crisis hebben de verschillende Brusselse regeringen (Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, Franse Gemeenschapscommissie (FGC), Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie (GGC), Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)) tal van maatregelen 

genomen om tegemoet te komen aan de behoeften van de non-profitsector, zijn werknemers en zijn 

begunstigden. Deze laatsten behoren immers tot de meest kwetsbaren en vergen bijzondere aandacht 

en ondersteuning. Er zijn dus aanzienlijke financiële middelen beschikbaar gesteld, de diensten en 

faciliteiten zijn versterkt en er is materiële steun verleend. Dit document geeft een overzicht van de 

verschillende acties die in de sector van de gezondheidsbevordering (FGC) worden uitgevoerd.  

Meer informatie is te vinden op de website coronavirus.brussels, die een overzicht geeft van de 

volgende maatregelen: 

- de algemene en financiële maatregelen FGC-GGC; 
- het actieplan voor rusthuizen (GGC); 
- het plan voor daklozen en migranten (GGC). 

 

Gezondheidsbevordering (FGC): COVID-19-maatregelen 

- Oprichting van een taskforce voor partner- en intrafamiliaal geweld met de andere 

deelentiteiten, om het risico op een toename van geweld tegen vrouwen tijdens de 

afzonderingsperiode tegen te gaan. 

- Opening van een hotel (50 plaatsen) voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld, om de 

verzadigde gewestelijke structuur aan te vullen. Er wordt hun psychosociale begeleiding 

geboden.  

- Lancering van een campagne om de noodnummers te verspreiden in geval van geweld, met 

name op alle politiebureaus. 

- Behoud van de mogelijkheid tot abortus en noodanticonceptie in de centra voor 

gezinsplanning, die beschermingsmateriaal hebben gekregen. 

- Uitbreiding van de contacturen van de telefonische permanentie van geestelijke-

gezondheidszorgdiensten, 's avonds en in het weekend, zowel voor professionals als voor het 

grote publiek. 

- Creatie van een hulplijn voor verslavingen voor gezondheidswerkers.  

- Productie van radio-/tv-spotjes voor openbare en private zenders, om elk uur een 

preventieboodschap uit te zenden in samenwerking met het Waalse Gewest en de Federatie 

Wallonië-Brussel. 

 

 

https://coronavirus.brussels/
https://lbfsm.be/hors-menu/covid-19-et-la-sante-mentale-bruxelloise.html
https://lbfsm.be/hors-menu/covid-19-et-la-sante-mentale-bruxelloise.html
https://feditobxl.be/fr/2020/04/hotline-assuetudes-dappui-aux-professionnels-sante-bruxellois-02-227-52-52/

