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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Er wordt teruggegrepen naar de cijfers over opnames in ziekenhuizen. Ze blijken verder stabiel. In de marge 
daarvan wordt aangegeven dat er verkennend gediscussieerd is over de heropstart en het 
toekomstperspectief van de ziekenhuiswerking. Dat refereert uiteraard aan de door covid beïnvloede 
zorgachterstand. Ook in de thuiszorg is dat een gegeven dat aandacht vraagt. 
Verder geen bijzondere meldingen. 
 
Terugkoppeling projectgroepen (zie ppt als basisverslag, het onderstaande dient aanvullend daarbij gelezen) 
 
Richtlijnen 
De voorgestelde stand van zaken en het geschetste perspectief voor de verdere aanpak worden goedgekeurd, 
rekening houdend met de volgende aandachtspunten (die worden meegenomen in de clustergroepen): naar 
de MFC mag maar één bezoekersregeling gaan die geldt voor de VAPH- en de Opgroeien-voorzieningen, voor 
de revalidatieziekenhuizen moet er aandacht zijn voor de initiële maatregelen rond covid-patiënten, voor de 
psychiatrische ziekenhuizen dient afgestemd met het federale niveau en de thuiszorgsector, die nu flankerend 
meeschuift, mag niet vergeten worden. De samenstelling van de groep die daarrond werkt wordt meegedeeld 
op de TF van morgen. 
In de bespreking wordt het belang aangegeven van de clusteraanpak, omdat die verschillende snelheden en de 
nodige diversiteit mogelijk maakt. Er wordt ook aandacht gevraagd voor diversiteit binnen de clusters, waarbij 
als voorbeeld de GAW die ingebed zijn in een breder dienstverband worden gegeven. 
Als het om beschermingsmateriaal (voor bezoekers) gaat signaleert de sector jeugdhulp dat dat geen 
vanzelfsprekendheid is. Dat wordt bijgetreden door andere sectoren, verwijzend naar de nog bestaande 
schaarste en de keuzes die daarbij moeten worden gemaakt. Een optie kan zijn om de bezoekers zelf voor 
stoffen mondmaskers te laten instaan. Hiertoe worden de officiële richtlijnen inzake het gebruik van 
mondmaskers nauwgezet opgevolgd. 
Tot slot wordt aangegeven dat de stemmen uit de jeugdhulp m.b.t. het snel(ler) toelaten van bezoek in de 
jeugdhulp divers zijn. Daarom zal ook die keuze door de TF worden goedgekeurd. 
 
Cijfers en monitoring 
De ppt wordt toegelicht. In de vraagstelling wordt verduidelijkt dat het koppelen tussen de koepels en hun 
leden in de kwadranten deze week gerealiseerd wordt. Er wordt ook gewerkt aan een inzicht in grafiekvorm in 
de evoluties die worden geregistreerd. In dat verband wordt meegegeven dat er dashboards komen, tegen 
eind deze week, voor resp. VAPH, Opgroeien- en Algemeen Welzijnswerk-voorzieningen, naast uiteraard de 
blijver voor het Z&G-aanbod.. 
 
Psycho-sociaal welzijn 
De ppt wordt overlopen. Er is de vraag om de site dezorgsamen.be eenvoudiger vorm te geven. Morgen 22-04 
overleggen de betrokken koepels (SOM, VWV en Zorgnet-Icuro) daarover. Bedoeling blijft wel om snel online 
te gaan, conform de daarover gemaakte afspraken, dus morgen of hooguit overmorgen 23-04. 
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Er wordt in de marge van de bespreking van deze Projectgroep duidelijkheid gegeven over de rol van de 
coördinatoren van de Schakelzorgcentra m.b.t. ontvangen psycho-sociale noden. Zij dispatchen en matchen 
die naar en met het aanbod, maar nemen die niet zelf op. 
 
Afspraken communicatie 
Er vertrekt een communicatie over de aanpak van de bezoekersregelingen in de verschillende sectoren. 
 
Varia 
Er blijkt onduidelijkheid over de teststrategie in de voorzieningen van het VAPH. De TF herhaalt daarbij zijn 
beslissing om het testen te richten op leefgroepen en voorzieningen met covid-besmettingen. In de 
Projectgroep Testing van morgen wordt dat zo nodig uitgeklaard en bij wijziging herbevestigd in de TF. 
 
De vertegenwoordigers van de thuiszorg wijzen met nadruk op de noden van deze sector, toch ook cruciaal in 
het hele raderwerk en bij uitstek als veruitwendiging van de vermaatschappelijking van de zorg. De problemen 
doen zich voor op verschillende terreinen.  
Voor het testen van de personeelsleden bij de exit uit de cohortezorg is er nog geen hanteerbaar logistiek 
proces. Er wordt aangedrongen op een akkoord daarover, alsook op een duidelijke plaats voor de 
zorgverleners in de thuiszorg binnen de testprioritering. Dat wordt morgen opgenomen in de PG Testing. 
Er stellen zich problemen op het vlak van het materiaal. Er blijken tekorten aan beschermingsmateriaal 
(maskers, (wegwerp)schorten, handschoenen). Dat wordt morgen opgenomen in de PG Materiaal. 
Bij een positief getest personeelslid is er, bij een uitgestelde terugkeer naar het werk, nog een probleem van 
financiering. Dat wordt opgenomen door het kabinet, net zoals het element van financiering van de 
thuisverpleegkundigen (federale bevoegdheid – gevraagde analogie met de regeling die is uitgewerkt voor de 
ouderensector) dat op de IMC moet worden beslecht. Op het moment van de vergadering was er nog geen 
bevestiging dat dit punt geagendeerd was, maar de verwachting was dat dat zou gebeuren, want duidelijk 
afgesproken. 
Snelle duidelijkheid over deze punten is cruciaal voor de werking op het terrein, zowel in het algemeen, als 
voor de cohortzorg (met name ook om de zelfstandige thuisverpleging daarin mee te krijgen). 
 
Als het personeel van een WZC wordt getest, is de vraag dat dit ook gebeurt voor het personeel van de 
ingebedde GAW die daaraan rechtstreeks vasthangt. 


