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PG Richtlijnen

Afgesproken werkwijze bevat bundelen in Teams van technische 
vragen en antwoorden over richtlijnen, dus intersectoraal ontsloten

‘Nood aan zuurstof’: voorstel aan Task Force voor dubbele aanpak:
Richtlijn over hoe medisch omgaan met zuurstofproblematiek (in 
voorbereiding onder regie van XXX en Z&G; afronden op korte 
termijn verzekeren!; afspraken verspreiding op PG van 
donderdag).
Bevraging via bestaand kanaal; wekelijks, dubbele focus: stand 
van zaken en inschatting tendens; via kanaal Z&G of via  
barometer Vivel (gericht aan artsen).
Daarnaast: voorzieningen informeren over hoe ze aan zuurstof 
kunnen geraken (opdracht voor ons?).

De administratie gaat mogelijkheid na van intersectoraal bruikbaar 
pakket van ‘basisrichtlijnen’; cf. nood aan blijvend herinneren 
basisregels; PG spreekt zich daarover uit; daarna uitwerking.   
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PG Cijfers en Monitoring

Testen in WZC’n, GAW's opnemen in de projectgroep testing. 
Er is namelijk een verschil met de cijfers via de vragenlijst te 
bekomen en via de testen. 
In GAW's, zeker de stand alone's is het niet erg zinvol om via de 
vragenlijst te bevragen (dubbeltellingen). 

De testresulaten opnemen in de dashboards.
Nuancering van resultaten: sterftecijfers van voorgaande jaren 2012-

2018 worden toegevoegd aan de dasboards

Vraag vanuit VAZG om beperkte lijst van contactpersonen van 
koepelorganisaties om toegang te krijgen tot de dashboards.

Omzendbrief voor WZC opmaken en versturen: 
verduidelijking van de reden van registratie (ondersteuning 
bieden gebaseerd op de cijfers, zowel op managementniveau als 
in materiaal) om op die manier samen met de koepels 
de WZC aan te sporen om te registreren.

Vrijwilligheid in registratie: kan dit aangepast worden?
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PG Psychosociaal welzijn
-> Personeel
“…Uitbreiding van het onlineplatform www.dezorgsamen.be om een platform te zijn 
waar de initiatieven en kanalen waarlangs hulp kan worden geboden makkelijk te 
vinden zijn voor de zorgsector….”

= wordt het centraal aanspreekpunt

Uitbreiden naar aanbod ruimere welzijnssector
Bijsturing naar meer vraaggericht
Partners werken daar nu verder aan samen

• Vraag: crisismanagement, kan dat outreachend gerealiseerd worden. Wordt volgende 
projectgroep opgenomen.

• Personeel dat geconfronteerd wordt met hulpverleningsvraagstukken: 
Doorverwijzing mogelijk maken
Coaching van het personeel

Zal met CAW’s bekeken worden, komt volgende projectgroep terug

http://www.dezorgsamen.be/
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PG Psychosociaal welzijn
-> bewoners en hun context

Wie doet nu precies wat? Wat ontbreekt er? 
Inventarisatie door de partners



9

Draaiboek bij testing

Uitvoering van afspraak taskforce 13/04/2020: “Er wordt een 
draaiboek over onder meer het proces van de testafname en de 
communicatie van de resultaten opgesteld. “

Toelichting door XXX
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Cohortering

Cohortering binnen voorzieningen versus cohortering tussen 
voorzieningen

Cfr communicatie Zorgnet Icuro dd 13/04/2020 over 
omgekeerde cohortering in WZC

Praktische implementatie : hoe zien zij dat ?
Impact op image sector/individuele voorzieningen ?
Impact op bewoners en familie ?
Mening van taskforce ?
Toepasbaarheid andere sectoren ?
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