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Besluiten  
De projectstructuur die de voorzitter toelicht wordt aanvaard. De zeven projectgroepen worden bevestigd. Zie, 
voor andere modaliteiten, de bijgaande PowerPoint.  
 
Ook met de manier van vergaderen wordt ingestemd: TF elke dag, behalve zondag, van 14u30 tot 15u30. 
Daarnaast elke dag in een beurtrol een cluster van drie projectgroepen in de voormiddag, resp. van 9u tot 10u, 
van 10u tot 11u, van 11u tot 12u.   

• De leden van de projectgroepen worden uitgenodigd deelnemers door te geven aan XXX.   
• De TF-voorzitter zorgt voor een vergaderschema zodat men daar voor zijn deelnemers rekening mee 

kan houden.  
 
Deelname aan de projectgroepen kan wisselend zijn in functie van de agenda, maar uitgangspunt is 
standvastigheid omwille van efficiëntie. Specifieke deelname in functie van de agenda kan.  
 
De projectgroepen worden voorgezeten door de administratie. Een concreet overzicht volgt. Verslagen 
worden gemaakt, maar zeer beperkt en functioneel gericht op besluitvorming.  

• Contactgegevens (gsm-nrs) worden gedeeld, ook via XXX 
 
Het financiële aspect wordt opgenomen in de werking van de TF.  
 
Aandachtspunt en vandaar vast agendapunt in de TF en indien relevant in de projectgroepen: terugkoppeling 
van evoluties, beslissingen op het federale niveau.  
 
Opletten voor dubbellopen! Cf acties die de provincies momenteel ondernemen (bevraging van sectoren naar 
hun noden). Wellicht is overleg met, signaal naar gouverneurs aangewezen. Maar ook 
dubbellopen ivm registratie vermijden (duidelijke opdracht voor deze projectgroep).  
 
Cruciaal: scope van de projectgroep verbreedt van residentiële zorg tot zorg en dekt het hele continuüm 
af. Daarom naam TF COVID-19 zorg. Zorgcontinuüm noopt daartoe. Analoge noden op de verschillende 
deelterreinen evenzeer. In dat verband bewaken dat aanwezigheden in de TF en de projectgroepen die brede 
scope voldoende dekt (cf gegeven voorbeelden op het vlak van richtlijnen).  
 
Voorzitter treedt op als woordvoerder van de TF. Oproep om de verantwoordelijkheid van de corona-uitdaging 
gedeeld en samen op te nemen en te dragen.  

Task Force COVID-19 Zorg 
 
Verslag – 09/04/2020 
 


