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PG Richtlijnen - Ethisch kader: reacties TF en 
PG gebundeld 

Goed onderbouwd en ondersteunend kader dat ruimte laat voor 
diversiteit tussen en in sectoren; relevante spanningsvelden 
benoemd

Voor de sectorspecifieke herkenbaarheid van de tekst kunnen 
bijkomende voorbeelden relevant zijn.

Aandachtspunten: vorm (7 blz)  en finaliteit; ‘gele passage’ 
nuanceren: tekst moet ondersteunen, niet normeren; oog voor 
gedeelde verantwoordelijkheid en beperkingen op vlak van 
personeel, organisatie, overheid zijn belangrijk:

Als daarmee rekening wordt gehouden, algemeen gedeelde vraag aan 
de TF: in bezoekersregeling verwijzen naar kader, verkorte versie 
toevoegen, alsook de hele tekst.
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PG Richtlijnen - Bezoekregelingen 
Alle clusters stevig gestart.
Verschillende perspectieven en timing, mee bepaald door 

contextfactoren; ook dynamieken tussen en in clusters
Een summier overzicht

Jeugdhulp: zo goed als klaar
VAPH en Woonzorg: tegen komende dinsdag ver ingevulde draft
IBW en GAW: tegen dinsdag eerste draft
Revaziekenhuizen en PZ: federale link (beïnvloedt timing)
Revalidatieconventies en PVT: heel divers geheel, vraagt maatwerk 
en wat meer tijd
Thuiszorg: tegen komende dinsdag eerste draft

Belang van communicatie!
Vaak geen verplichte algemeen geldende startdatum
Voorstel beslissingspad: clustergroep werkt uit, PG formuleert (enkel) 

fundamentele bezwaren, TF valideert.
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PG Cijfers en monitoring
Toegang koepels tot het kwadrant, dit weekend
De dashboards voor de lokale besturen:

Update met kwadranten in de loop van volgende week.
Voor de voorzieningen individueel kan dit op een later tijdstip ter vervanging van de pdf's.
Er zullen webinars komen voor de nodige duiding en ondersteuning te bieden i.v.m. de   dashboards. Dit zal de 
komende week nog verder uitgeklaard worden.

Op de website komen de verschillende curves in de loop van volgende 
week.

De nodige duiding is belangrijk: input nodig van een Vlaamse viroloog.
Linken naar websites van de andere agentschappen binnen het beleidsdomein WVG. 

Vragen voor de taskforce:
We volgen de definitie "vermoedelijk" van Sciensano.
Geen extra richtlijnen doorgeven (vanuit het voorstel van Domus Medica) om extra verwarring te vermijden. 
De definitie blijft dus dezelfde ruis vertonen.
Vraag om zoveel mogelijk te testen van vermoedelijke besmettingen. We kunnen eventueel starten met 
vermoedelijke overlijdens. 
Situatie uitklaren ivm de privétesten. Gaan we ze meenemen in de rapportering? Als we dit doen stelt zich de 
vraag hoe we dit kunnen doen om registratielast en rapporteringslast zo laag mogelijk te houden.
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PG psychosociaal welzijn

Eerstelijns psychologische zorg (Sarah Morsink)
Uitbreiding doelgroep (-18 en 65+) tot en met december 
2020, ook voor zorgverleners (met terugbetaling) en 
bewoners van WZC

ELP’ers komen in WZC: voorziening moet contract afsluiten met 
netwerk GGZ voor inzet aantal uren per week

dient op Vlaams niveau geoperationaliseerd te worden
Nog niet inwerking, zal op korte termijn (binnen 1-2 weken)
Uitbreiding naar andere sectoren mogelijk? ELP mogelijk, maar 
niet in de voorziening. 

Op IMC brengen?
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PG psychosociaal welzijn
Bespreking inventaris psychosociale noden en aanbod

Bespreking: 
Wat is prioritair?
Actieplan opgesteld

Bewoners
Nood aan luisterend oor of psychosociale hulp
Dagbesteding, heropstart activiteiten
Verliesverwerking

Sociale netwerk van de bewoners
Nood aan info over toestand in WZC of van de bewoner
Verliesverwerking

Zorgverleners
Beschikbaar hulpaanbod op overzichtelijke manier bekendmaken
Voorzieningen begeleiden naar meest gepaste hulpaanbod
Pro-actief hulpaanbod van psychosociale ondersteuning installeren
Ondersteuning bij brengen van slecht nieuws
Thuiszorgpersoneel
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Vraag openbaarheid van bestuur

De Morgen wenst in te zien – vraag 21 april:
Alle verslagen van de bijeenkomsten en vergaderingen van de Vlaamse 
Taskforce COVID-19 Zorg, sinds de oprichting ervan op 8 april 2020.
Alle adviezen die de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg overgemaakt 
heeft, sinds 8 april 2020, aan andere adviesorganen, expertengroepen, 
taskforces, overlegorganen, politieke organen of kabinetten betrokken bij 
de bestrijding van de coronacrisis. 

Vraag gaat enkel over verslagen Taskforce-vergaderingen
Verslagen projectgroepen worden niet gevraagd
Formele schriftelijke adviezen worden niet opgemaakt

Algemene regel: openbaarmaking bestuursdocumenten
Aantal uitzonderingen voorzien
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Vraag openbaarheid van bestuur
Absolute uitzondering voor bestuursdocumenten met informatie:

Door een derde verstrekt, zonder verplichting daartoe
Uitdrukkelijk als vertrouwelijk bestempeld
Tenzij instemming met openbaarmaking

Praktische afspraken Taskforce:
Discretie - Vereiste om voluit en vrijuit te vergaderen en tot 
beslissingen te komen
 komt neer op vertrouwelijke informatie

Procedurele voorwaarde voor afwijzing aanvraag
Vraag tot instemming deelnemers vergaderingen tot 
openbaarmaking bestuursdocumenten
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Vraag openbaarheid van bestuur
Relatieve uitzondering omwille van vertrouwelijk karakter van 

betrekkingen Vl. Gew. of Vl. Gem. met federale overheid
Van toepassing op terugkoppeling naar en van federale 
werkgroepen

Relatieve uitzondering omwille van vertrouwelijk karakter 
handelingen overheid, noodzakelijk voor politieke besluitvorming

Bv. document met advies waarin diverse politieke, 
maatschappelijke, economische, financiële belangen 
worden afgewogen, met oog op nemen beslissing
Van toepassing op elementen waarvan mogelijk bedoeling is 
dat ze het voorwerp zullen uitmaken van decreet, BVR, 
MB,…
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Vraag openbaarheid van bestuur

Procedure i.g.v. afwijzing aanvraag:
Termijn antwoord: zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 20 
kalenderdagen
Beroep mogelijk bij Beroepsinstantie inzake de 
Openbaarheid van Bestuur 
Procedure bij Beroepsinstantie ong. 1 maand, vertraging 
mogelijk omwille van COVID-19.
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