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PG Materiaal

Kennismaking
Dossiers

Zuurstoftoestellen
Nood aan registratie – vraag en aanbod afstemmen
Opzetten van registratie
Communicatie verspreiding APB 

Beschermingsmateriaal
Overzicht voorbije en geplande leveringen
Document rond type mondmasker per type zorgverlener
Leveringen donderdag a.s.: prioriteit

Medicatie
Voorraad enkele producten
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PG Testing (1)

Evaluatie testfase 
Prioritering voor testfase in WZC was ok
Klachten i.v.m. tijdstip van aanlevering 
Incident met swaps (wisser versus handleiding)
Spontane uitwisseling tussen voorzieningen (vnl. 
tussen de 55 en de 30) brengt de registratie in de war 
(mocht niet gebeuren)
Vraag of testen die foutief werden afgenomen is nog in 
bespreking
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PG Testing (2)

Suggestie voor prioritering bij uitbreiding testcapaciteit
Collectiviteiten: residentiële ouderenzorg, VAPH- en 
revalidatievoorzieningen met hoog risico, PVT.
Binnen WZC: cf. huidige prioriteit: zie dashboard WZC-
registratie: eerst kwadrant rechtsboven (hoge 
besmetting bij bewoners en personeel)
Toevoeging: cohortzorg (in thuiszorg en 
thuisverpleging + inzet in WZC + schakelzorgcentra)
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PG externe partners

Dé centrale vraag is: hoe koppelen vraag/nood aan 
antwoord/aanbod 

Consensus over keuze voor regionale schaal: vertrekken van (te 
clusteren) ELZ, met stap naar ziekenhuisnetwerken en 0800-
nummer cohortezorg

Prioritaire externe ondersteuning medisch van aard, maar niet 
daartoe beperken, ook oog voor bredere 
managementondersteuning

Niet vergeten: reguliere manier van werken in stand houden (cf
rol sociale diensten in woonzorgcentra en ziekenhuizen)

Inzetten op verspreiden van goede praktijken, draaiboeken, …
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PG Richtlijnen

Samenstelling dekt hele terrein af, instemming met de keuze 
intersectoraal te denken en te werken

Om te komen tot maximaal duidelijke en afgestemde 
communicatie:

Nood aan technische duidelijkheid: wordt vast eerste 
agendapunt in de Projectgroep
Nood aan intersectorale invalshoek: verwachting t.o.v. de 
administraties; wordt structureel georganiseerd.

Vindplaats: voorkeur sectoraal met linken
Specifiek punt: dagelijkse rapportering; op te nemen in dialoog 

met werkgroep monitoring.
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PG psychosociaal welzijn
Afstemming

Werkzaamheden binnen de Taskforce
Federaal psychosociaal coördinatiecomité
Vlaamse initiatieven op het terrein

Voorstel prioritering in de scope projectgroep
Doelgroep

Zorgpersoneel: breed, met context, binnen en buiten werktijd
Bewoners en hun context

Link met kader Actieplan Mentaal welzijn
Doelgroep bredere bevolking opnemen in plan mentaal welzijn
Actie: Bundelen van initiatieven en taakafspraken ifv scope

Informatie ontsluiten bvb via dezorgsamen.be
Taakafspraken: wie richt zich op welke doelgroep?

Vraag: 
mogelijkheid terugbetaling eerstelijnspsychologen voor ouderen 
in WZC?
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PG Monitoring

Eén en dezelfde vragenlijst en rapportering
Aanpassing van de vragenlijst om ook rekening te houden met 

de resultaten testing
Richtlijn nodig voor de artsen/CRA’s voor het invullen van de 

doodsoorzaak in de voorzieningen om zo onderscheid te kunnen 
maken tussen wel degelijk COVID19 en niet-COVID19

Duidelijke positionering van de sterfgevallen t.o.v. de vorige 
jaren

Vraag over het aantal ‘genezen’ bewoners
Gaan we de GAW en thuiszorg bevragen? 
Afspraak over de definities over de gewesten heen
Aanduiden van een Vlaamse viroloog communicatie-liason

naar Sciensano toe
Welke data mogen de koepels en de vakbonden krijgen?
Ook de testing van de personeelsleden opnemen in de 

bevraging



Afspraken rond communicatie
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