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PG Richtlijnen
Starttekst met plan van aanpak besproken en goedgekeurd

Samengevat:
Ethisch kader uitwerken waaraan een bezoekregeling kan worden 
afgetoetst
Benoemen en profileren van relevante (sub)sectoren
Expliciteren van die aspecten die een basisrichtlijn kunnen stofferen
Op basis daarvan verfijnen per (sub)sector

Ethisch kader uitwerken waaraan een bezoekregeling kan worden afgetoetst
Contact genomen met de drie ethici met het oog op een eerste duidend 
overleg, zo mogelijk op korte termijn

Benoemen en profileren van relevante (sub)sectoren
Eerste voorstel tegen maandag 17u: (sub)sectoren benoemen en 
omschrijven van hun profiel (doelgroep, personeel, organisatie) voor resp. 
jeugdhulp, personen met een handicap, welzijnswerk, residentiële 
ouderenzorg; voor PVT en BW wordt ofwel aangesloten ofwel een aparte 
lijn gevolgd; thuiszorg volgt afwachtend flankerend op dit moment
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PG Richtlijnen
Expliciteren van die aspecten die een basisrichtlijn kunnen stofferen

Reactie tegen maandag 17u (via document op Teams)
Over deze startset: 

Het (vereiste beschikbaar) beschermingsmateriaal, (de mogelijkheden 
van) het personeel, de covid-19 situatie rekening houdend met 
testresutaten (medische context), infrastructurele aspecten (buiten, 
kamer en/of aparte ruimte), kwantitatieve aspecten (beperken in 
aantal en tijd), te respecteren regels van hygiëne, afstand, … 

Vergadering van dinsdag 21-04: 
consolideren (sub)sectoren en set van basisaspecten, 
duidelijkheid over uitwerken ethisch kader en koppeling aan 
lopend traject, eventueel eerste afspraken aanpak verfijnen per 
(sub)sector
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Er zijn vragen naar toegang tot de cijfers vanuit koepels maar ook vanuit 
andere organisaties zoals NPTV (Nederlands Platform voor Thuisverpleging). Om 
op die manier zicht te krijgen op de verschillende populaties, eigen positionering 
en trends. En dit om dezelfde redenering van een zo goed mogelijke 
ondersteuning te kunnen bieden.

Vragenlijsten voor de verschillende voorzieningen
Definitie "vermoedelijk": vanuit Domus Medica het voorstel van lijst met symptomen op de te 
nemen in een scorelijst. Dit zou dan eenmalig gecommuniceerd kunnen worden naar het veld 
als werkinstrument. Hier is nog een aftoetsing met Sciensano nodig. Ook moet nagegaan 
worden of de termen goed begrepen kunnen worden door zowel medisch als niet-medisch 
geschoold personeel.
Kunnen er richtlijnen worden opgenomen als er sprake is van besmetting, niet enkelvoor 
personeel maar ook voor een bewoner (afstand, mondmasker,…)

PG Cijfers en monitoring
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PG Psychosociaal welzijn 

Wisselwerking met PG externe ondersteuning en de 
bevragingen die lopen

Wat als de nood aan psycho-sociale ondersteuning wordt 
gesignaleerd?

Aansturingscomité voor de psychosociale nazorg bij rampen zal  
plan opstellen hoe de nazorg gecoördineerd zal worden. Gezien 
de specifiek situatie uitgebreid met XXX (CAW’s) en XXX
(Departement WVG).
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