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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Er worden geen punten gemeld 
 
Terugkoppeling projectgroepen (zie ppt als basisverslag, het onderstaande dient aanvullend daarbij gelezen) 
 
Materiaal 
Ppt wordt kort toegelicht. 
Bijkomende vraag: verhouding Vlaamse en federale bestellingen? Federaal: ziekenhuizen, huisartsen, 
tandartsen, … Vlaams: onze sectoren. 
De handleiding voor het correct gebruik van mondmaskers is beschikbaar in het Nederlands en zal op Teams 
geplaatst worden. 
 
Testing 
Ppt wordt kort toegelicht. Aansluitend bij de vraag om de testresultaten aan huisartsen te bezorgen via het 
EMD, wordt aangegeven dat dat wordt onderzocht, maar geen vanzelfsprekendheid is. 
De PG voerde ook een verkennend gesprek over contact tracing. 
Er wordt gepeild naar hertestingsmodaliteiten. De suggestie om als die mogelijkheid zich voordoet prioriteit te 
geven aan personeel wordt bijgetreden. Maar hertesting is, gelet op de (maar) beschikbare capaciteit, op korte 
en middellange termijn wellicht niet meteen mogelijk. 
De eerste resultaten van één testing in GAW wordt vermeld: 15 à 16% van de bewoners, 10% van het 
personeel test positief. Bijkomende resultaten worden midden volgende week verwacht. In de marge daarvan 
wordt bevestigd dat de GAW voortaan worden meegenomen in de bevraging van Z&G. 
Specifieke aspecten: CRA testen heeft de voorkeur; stagiairs moeten getest worden als het personeel van een 
voorziening wordt getest; testen van zelfstandige thuisverpleegkundigen wordt nog verder bepaald; CRA 
moeten makkelijker toegang krijgen tot de testresultaten van hun voorziening. 
 
Externe ondersteuning 
Ppt wordt kort toegelicht. Korte onduidelijkheid over bevraging noden. Navraag leert dat die op het moment 
van de TF nog niet vertrokken was. Vertrekt wel vandaag. In de TF wordt de problematiek hernomen van al 
dan niet opsplitsen bevraging en 0800-mogelijkheid. Wordt gefinaliseerd met de laatste stand van zaken voor 
ogen. 
Het kabinet gaat na of een andere brief nodig is voor de sectoren PmH en jeugdhulp, vergeleken bij de al 
vertrokken brief voor de WZC. Als dat het geval is komt er een bijkomend, op hen toegespitst bericht. 
Het opnemen van een covid-besmette oudere bij ontslag uit het ziekenhuis vraagt een antwoord op maat. 
Afhankelijk van de situatie kan dat antwoord divers zijn: een WZC, een schakelzorgcentrum, … Bijkomend 
wordt de mogelijkheid onderzocht om een Herstelverblijf ook mee in te schakelen als dat een passende 
oplossing zou zijn. 
 
Afspraken communicatie 
Communicatie zal focussen op bevraging noden aan voorzieningen en bevestiging cijfermateriaal uit testing. 
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Specifieke vraag aan PG psycho-sociaal welbevinden 
Deze projectgroep krijgt de vraag om in de vergadering van 18-04 een eerste inventaris te maken van 
bestaande en alternatieve bezoekmogelijkheden zoals die momenteel in onze voorzieningen een kans krijgen. 
 
Aanpak voor het uitwerken van een bezoekregeling 
Deze opdracht wordt toevertrouwd aan de PG Richtlijnen die daartoe wordt uitgebreid met drie ethici: XXX 
. Bedoeling is de (sub)sectoren te definiëren waarmee we gaan werken, een ethisch kader te formuleren, een 
basisrichtlijn te formuleren en die per (sub)sector te verfijnen.  
 


