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PG Richtlijnen
Focus op bespreking beslissing Nationale Veiligheidsraad (NVR)

Voorstel van duidelijke reactie en communicatie: voorgesteld bezoek 
nu niet mogelijk, in geen enkele sector

Kanttekeningen: 
de sectoren benoemen (NVR spreekt enkel over WZC en PmH)
vraag vanuit Opgroeien om toch opening te laten voor jeugdhulp 
kreeg geen instemming
opletten met laatste zin NVR die abstractie maakt van verschil 
mantelzorgbezoek en gewoon bezoek

Waarom kan het niet? Te risicovol, niet te organiseren in de huidige 
omstandigheden, strookt niet met teststrategie, te snel, verwarrend voor 
cliënten (dementie, verstandelijke handicap,…)

Bijkomend aangeven: er kan een en ander: crisissituaties, palliatie, 
mantelzorgers, creatieve vormen van communicatie …
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PG Richtlijnen
Uiteraard begrip voor psychologische en emotionele noden cliënten

Werk maken van hoe en wanneer het zou kunnen per sector

We zien belang van nood aan een perspectief, maar een absolute 
datum is niet mogelijk, want afhankelijk van beschikbaarheid 
beschermingsmateriaal, (on)mogelijkheden voor het personeel, 
testresultaten, medische context, infrastructuur voorziening, 
specificiteit werkvormen, …

Mogelijke criteria voor bezoek overlopen (insteken WZC en 
jeugdhulp); gedeelde pijlers: beperken in aantal en tijd, 
omgevingsnormen vastleggen (buiten, kamer en/of aparte ruimte), te 
respecteren (basis)regels (hygiëne, afstand, …); finaal doel: uniforme 
basis, ruimte voor sectorspecifieke verfijning.
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PG Cijfers en monitoring

• Vragen ivm de uitgebreide vragenlijst:

• Vraag ivm bewoners en personeel: hoe lang zal iemand worden meegeteld als 
besmet/vermoedelijk? Hoe gaat men over van vermoedelijk naar effectief 
besmet of toch geen besmetting na testing? En wanneer en op welke manier 
zal men uit de telling van besmetting komen en meegeteld worden bij 
genezen?

• Individueel niveau: vragen naar detailgegevens per persoon vanuit Sciensano.
• Problemen:

• Proportionaliteitsprincipe: privacy blijft belangrijk. Heeft Sciensano een machtiging?
• Detailvragen geboortedatum, sterftedatum, geslacht => beperken tot leeftijd en 

geslacht omwille van privacy en workload.
• Duidelijke definitie voor vermoedelijke gevallen. We vragen dit verder aan de 

mensen van Domus Medica en toetsen ook af bij Sciensano.

=> de vragenlijst zal zaterdag beschikbaar zijn en opnieuw overlopen worden in de 
projectgroep Cijfers en monitoring
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PG Cijfers en monitoring

• Openbaarheid van cijfers naar vakbonden toe. Men vraagt dit met hetzelfde 
doel als de koepels, nl. kijken naar waar ondersteuning meest nodig is. 
Eventueel met toegang met minder detailniveau.

• Nuancering van de cijfers: bij contact met agentschap telkens de cijfers 
kunnen kaderen.

• Omzendbrief naar doel van registratie: burgemeesters en koepels. Wat is de 
stand van zaken?

• Worden GAW's verder meegenomen of niet? Of enkel de ingebedde GAW's?
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PG psychosociaal welzijn
Algemeen: vraag om voldoende de link te leggen met andere 

projectgroepen
LUIK PERSONEEL

• Blijven inzetten op onlineplatform www.dezorgsamen.be als de centrale 
toegangspoort

Uitbreiden en aanpassen naar aanbod ruimere welzijnssector en in beeld brengen 
reguliere aanbod
Er wordt gewerkt aan een structuur (klankbordgroep en stuurgroep) met het oog op 
governance en eigenaarschap

• Crisismanagement, kan dat outreachend gerealiseerd worden
Volgende projectgroep begin volgende week

• Personeel dat geconfronteerd wordt met hulpverleningsvraagstukken: 
CAW aanbod aan medewerkers van thuiszorg, thuisverpleging, huisartsen die 
geconfronteerd worden op het terrein met hulpverleningsvraagstukken toegelicht  
(1712en 0800 nr. van CAW’s) Er wordt gezorgd voor een duidelijke communicatie vanuit 
CAW’ s die ter beschikking wordt gesteld.

LUIK BEWONERS
Niet aan toegekomen
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