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Verslag Task Force (TF) COVID-19 Zorg   
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  
Noot vooraf 
Er wordt een tegenstrijdigheid gesignaleerd tussen het verspreide persbericht (12-04) en het verslag van de TF 
van 11 april. Het verslag is, waar het spreekt over de prioritaire doelgroep voor de acties psycho-sociale 
ondersteuning (personeel-bewoners/cliënten), correct. Het persbericht concretiseert dat onder meer met een 
verwijzing naar de zorgsamen.be. Dit is een beperkende invulling, met name t.o.v. het aanbod in de nulde en 
eerste lijn. 
De Projectgroep in kwestie neemt dat laatste aanbod zeker mee in zijn verdere uitwerking van acties. 
 
Terugkoppeling federaal 
Nota over wederzijdse positionering ziekenhuisnetwerken en collectieve voorzieningen (breder dan WZC dus) 
komt woensdag op IMC. Resultaat afwachten. 
Er wordt gesignaleerd dat er een update komt van de handleiding voor het gebruik van mondmaskers. 
Er is een nota voorbereid voor de Nationale Veiligheidsraad met een aantal algemene overwegingen, onder 
meer m.b.t. het versoepelen van de lockdown-maatregelen en m.b.t. het belang van het psychisch en sociaal 
welbevinden op de langere termijn. 
Er is uitklaring nodig over de richtlijn die zich uitspreekt over de terugkeer van covid-patiënten uit het 
ziekenhuis naar woonzorgcentra (verplichting? altijd? gekoppeld aan situatie van bestemmeling (al covid-
afdelingen of niet)? al cohortering of niet? mogelijkheid van uitwijken naar buur-wzc waar wel al besmetting 
aanwezig is? rol voor schakelzorgcentra? …) Keert terug naar de TF, indien mogelijk morgen 14-04. 
 
Terugkoppeling projectgroepen (zie ppt als basisverslag, het onderstaande dient aanvullend daarbij gelezen) 
 
Materiaal 
Een witte lijst van leveranciers (Zorgnet-Icuro) wordt gedeeld. 
Voor de ‘nood aan zuurstof’ wordt aan de Projectgroep Richtlijnen een definitie gevraagd. 
Herhalend: ook voor materiaal (en de andere Projectgroepen) geldt: focus breder dan WZC, we spreken over 
‘collectieve voorzieningen’. 
 
Testing 
Er komt een draaiboek testing voor de voorzieningen. Daarbij worden lessen getrokken uit fase 1. Overweging: 
draaiboek breed genoeg invullen, ook aandacht voor leveringsplaatsen, -termijnen, bewaarmodaliteiten, …. 
Fase 2 zit in uitrol. Fase 3 komt terug naar de TF na verdere bespreking in de Projectgroep. 
Er wordt gesignaleerd dat Wallonië een en ander zelf wil opnemen. Vlaanderen dient zich daarover ook te 
beraden. Opdracht voor de Projectgroep Testing. 
 
Externe partners 
Globaal akkoord met voorstel van aanpak uit Projectgroep. Groot aandachtspunt: duidelijke boodschap geven 
aan voorzieningen over bij wie ze waarvoor terecht kunnen. Moet glashelder zijn. Het gaat dan onder meer 
over het onderscheid gespecialiseerde en gewone verpleging, over acute en niet-acute zorg … Bijkomend: een 
link naar de coördinator van het ziekenhuisnetwerk (als die er is), is nodig. 
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Afspraken communicatie 
Geen inhoudelijk persbericht. Wel melden wel dat er niet gecommuniceerd wordt vandaag. 


