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Projectgroep Richtlijnen (1) 

Bespreking bezoekregeling jeugdhulp
Goedgekeurd door de PG op voorwaarde dat:

opgenomen wordt dat de werknemersvertegenwoordiging 
geconsulteerd wordt via de geëigende kanalen (CPBW, vigerende 
sociale overleg-kanalen, alle personeel), afhankelijk van 
bestaande procedures per voorziening; is voorstel voor alle 
regelingen
risicogroepen die op bezoek willen komen wordt gewezen op de 
gevaarcontext, maar een bezoek wordt niet verboden
de communicatie als volgt is opgebouwd: TF keurt 
bezoekregeling goed, elke voorziening kan daar nu mee aan de 
slag en bereidt zich voor op maat van de eigen situatie; elke 
voorziening communiceert in functie daarvan naar de eigen 
bezoekers, ook over de ingangsdatum voor het bezoek; voor de 
jeugdhulp geldt 4 mei als globale datum vanaf wanneer bezoek 
conform de regeling mogelijk is.
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Projectgroep Richtlijnen (2) 

Agenda PG van donderdag
goedkeuring bezoekregeling VAPH-sectoren
inventaris basisvoorwaarden (materiaal, personeel,…) 
geformuleerd door de clusterwerkgroep woonzorg, te 
escaleren naar de TF
inventaris van werkvormen waarvoor de vraag naar 
heropening of heropstart zich stelt, opgesplitst in enerzijds 
werkvormen waar cliënten op één plaats samen komen, 
anderzijds mobiele en ambulante werkvormen
Aanpak vastleggen voor die uitdaging analoog aan de 
aanpak voor de bezoekregelingen

Vraag naar communicatie deze week die dat proces 
aankondigt.
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PG Cijfers en monitoring (1)
De koepels hebben toegang tot het kwadrant vanaf afgelopen zondag

Andere aanvragen van organisaties, worden vanaf deze week opgenomen. Hiervoor steeds 
een lijst met users nodig en een lijst met voorzieningen die tot de organisatie behoren.

De dashboards voor de lokale besturen krijgen een update van de kwadranten met 
aanvulling van andere voorzieningen.

Er zullen webinars of e-learnings komen. Het verschil zit erin dat webinars vereisen dat 
mensen effectief aanwezig zijn tijdens het uitlegmoment. De e-learnings kunnen door de 
betrokkene in eigen tijdstip bekeken worden met de mogelijkheid om vragen door te sturen. 
Wat is de beste methode?

Voor de voorzieningen individueel is het geen meerwaarde om dashboards te geven. 
We bekijken wel of de pdf kan vervangen worden door een excel.

De curves zoals vorige keer besproken, zullenwaarschijnlijk op onze website komen.

Er is nog geen feedback van Sciensano wat betreft de richtlijnen rond het 
bepalen van "vermoedelijk" obv het voorstel van Domus Medica

Privétestings meenemen: nog geen eenduidig antwoord van projectgroep Testing
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PG Cijfers en monitoring (2)

Sciensano wil een platform opstellen waar alle voorzieningen zullen 
registreren. Ze willen dit doen voor gans België.

Zowel Wallonië, Brussel als de Duitse gemeenschap hebben hierin toegestemd.
De vraag ligt ook bij Vlaanderen.

Wat zijn de verschillen van registratie:
Sciensano legt de nadruk op wetenschappelijke bevraging en epidemiologisch gericht. 
Hierdoor zullen zij ook meer detailvragen stellen aangaande leeftijd, geslacht
Vanop een gemeenschappelijk platform

Welke problemen geeft dit en welke zijn de argumenten om dit eerder bij 
Vlaanderen te houden?:

Infectie is eigenlijk een bevoegdheid voor de gemeenschappen en niet federaal.
Vanop een gemeenschappelijk platform: sommige voorzieningen hebben dit platform 
niet. Het geeft weer een extra registratiedruk.
Onze datastroom is nu stabiel. Dit zal alles veranderen.
Kan dit niet in eerste instantie zo blijven en naar de toekomst toe naar een federaal 
platform. Maar in deze crisis het op deze manier houden.
De nadruk van registratie zal van nadruk op ondersteuning naar nadruk op 
wetenschappelijke doeleinden gaan.
Wie heeft er finaal antwoord in deze vragen?
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PG psychosociaal welzijn (1)

Uitwisseling relevante informatie taskforce – andere 
projectgroepen

FOD Volksgezondheid heeft intussen laten weten: 
Vermits een psychosociaal aanbod inclusief is in de subsidies die  deze centra 
vanuit Vlaanderen ontvangen, blijkt het voor hen niet mogelijk om gebruik te 
maken van het (federaal-gecoördineerde) terugbetaalde 
eerstelijnspsychologische aanbod. Ook niet als zij hiervoor op eigen initiatief een 
geconventioneerde eerstelijnspsycholoog/orthopedagoog (ELPer) contacteren en 
zich verplaatsen naar de praktijk van de ELPer. 
Voor bewoners van woon-zorgcentra geldt een aangepaste regeling die ik tijdens 
het overleg heb toegelicht. 

Vraag om dit op politiek niveau uit te klaren
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Dezorgsamen: stand van zaken
• Oproep om filmpjes met getuigenissen m.b.t. 

ondersteuning collega’s te bezorgen voor website
• 2/05, 10u: eerste webinar rond veerkracht
• Voorbereiding 2de webinar loopt
• WG chatfunctie komt deze week samen
• Barometer-bevraging wordt op 30/04 opengezet (ook voor 

welzijnssectoren)
• Klankbordgroep komt samen op 6/05

PG psychosociaal welzijn (2)
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Resultaten bevraging ondersteuningsnoden
Verschuiving van noden naar mobiele en ambulante diensten en naar 
mantelzorgers en vrijwilligers
Vraag aan WG Monitoring en WG Externe ondersteuning: bevraging 
openstellen voor ambulante en mobiele diensten?

Actieplan ondersteuning psychosociale noden: stand van zaken 
Actie m.b.t. dagactiviteiten verruimen naar ondersteuningsaanbod 
mobiele, ambulante diensten en mantelzorgers en familie
Extra actie rond communicatie over ondersteuningsaanbod voor 
mantelzorgers en familie

Volgende bijeenkomsten: 
2 keer per week op dinsdag en donderdag van 10u tot 11u30 vanaf 5/05

PG psychosociaal welzijn (3)
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Vraag cijfers

Veerle Beel 
Journaliste De Standaard
Sectorniveau
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