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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Geen meldingen 
 
Terugkoppeling projectgroepen (zie ppt als basisverslag, het onderstaande dient aanvullend daarbij gelezen) 
 
Richtlijnen 
Het ethisch kader is besproken in de Projectgroep. De tekst wordt ook opgenomen op de Teams-site van de 
Task Force. Bespreking is gepland op de volgende vergadering (24-04). Bedenkingen bij de tekst in dat verband 
graag tegen morgen, vrijdag 10u, bezorgen aan XXX. 
Er wordt gevraagd toch maximaal voortgang te maken met het uitwerken van de bezoekregelingen. Dat blijft  
een topprioriteit. Liefst maximaal invullen tegen dinsdag. 
 
Cijfers en monitoring 
Definitievoorstel van ‘vermoedelijk’ is aan Sciensano bezorgd. Er is aangedrongen op een snelle reactie. 
In het algemeen wordt het belang van duidelijke en goed geduide communicatie, wetenschappelijk 
onderbouwd, benadrukt. 
Op het vlak van registratie wordt wel een registratie-moeheid gemeld bij de voorzieningen, in verschillende 
sectoren. Wat wordt gevraagd moet een meerwaarde hebben. Nu alvast geen uitbreiding van de vragenlijst 
om het effect van het eventueel weer toestaan van bezoek na te gaan. 
Voorzieningen blijven hun resultaten dagelijks per pdf ontvangen. De vraag om hen rechtstreeks toegang te 
geven tot het dashboard kan niet worden gehonoreerd, vanwege bijkomende werklast en ook niet evident 
voorhanden kennis van omgaan met een dashboard. 
 
Psycho-sociaal welzijn 
De ppt wordt overlopen. Accenten die daarbij aandacht krijgen: eerstelijns psychologische hulp is ook 
terugbetaalbaar voor bewoners van een woonzorgcentrum en de inventaris van welk aanbod er is voor 
zorgverleners met psycho-sociale noden gaat verder. 
Hoofdpunt hier is de lancering van dezorgsamen.be. Daartoe geeft de TF het fiat. Wel wordt de baseline bij de 
eerste update-gelegenheid aangepast. 
 
Projectgroep Outbreak-support 
De voorzitter licht de werking van dit aanbod toe en illustreert het met cijfers. De gevolgde ppt, maar ook een 
meer omstandige nota, worden op de Teams-site geplaatst. Er wordt gesuggereerd in het overzicht ook de 
cijfers van de coronalijn en de coronamailbox van Ouderenzorg toe te voegen bij een volgend overzicht. 
Op dit moment is er geen systematisch overzicht van bvb samenwerkingsverbanden die ontstaan uit de 
tussenkomsten van het support-team. Er wordt ad hoc, snel en op maat gewerkt. 
De vergadering spreekt zijn appreciatie uit voor het gegeven overzicht en voor het werk en de meerwaarde die 
achter de cijfers zitten. 
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Aanvraag toegang cijfers 
De TF stemt in met het geven van toegang tot de cijfers, conform eerdere beslissingen, aan de vakorganisaties 
dat daartoe een vraag had gesteld. 
 
Afspraken communicatie 
Twee elementen krijgen een plaats in de communicatie: de lancering van dezorgsamen en de cijfers van het 
Outbreak-support-gebeuren. 
 
Varia 
Er wordt gemeld dat covid-19 erkend is als beroepsziekte voor personeel in collectieve woonvormen, ook voor 
thuiszorgpersoneel dat een besmetting opgelopen tijdens een werkbezoek kan aantonen. Vooralsnog geldt die 
erkenning niet voor zelfstandige zorgverstrekkers. 
 
De ‘app-tracing’-evoluties hebben momenteel geen plaats in de TF of in één van de Projectgroepen. Het 
sturende forum is een Nationaal Comité testing en tracing, waarbij plaats kan komen voor subcomités per 
deelstaat. 
 
Tot slot wordt teruggekomen op de discussie van gisteren over het testen van cohortzorgpersoneel. 
De vraag tot aanpassing van de Gevalsdefinitie is gesteld. 
In afwachting van een antwoord kan de gisteren afgesproken pragmatische praktijkaanpak verder vorm 
krijgen. Van Z&G en het kabinet wordt verwacht dat ze pro-actief nagaan er middelen zijn voor het vergoeden 
van de testen als de Gevalsdefinitie niet wijzigt. 
In de marge wordt aangegeven dat zelfs thuiszorgpersoneel dat symptomen heeft, niet wordt getest … Dat zou 
nu wel moeten, omdat recent de definitie is gewijzigd in die zin dat het hebben van koorts als voorwaarde is 
weggevallen. 


