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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Er is geen onmiddellijk nieuws te melden. 
Er wordt wel ingepikt op een gisteren op de TF gestelde vraag over de modaliteiten voor het testen van de 
cohortzorg, in de hoop daarover duidelijkheid te krijgen. Vanuit federale Sciensano- en RAG-kant komt er geen 
opening. Het gesprek dat zich daarop ent, herhaalt al eerder ingebrachte standpunten en elementen. Er zijn 
ook nieuwe aspecten, zoals bvb de referentie naar een incubatietijd (en dus quarantaine) van 14 dagen die zal 
worden gehanteerd voor hoog-risico-personen in het contact-tracing-gebeuren. Die verhelderen evenwel de 
situatie niet, integendeel ze dreigen in te grijpen op de uitgangspunten en de strategie die de PG testing naar 
voor schuift en ook op de pragmatische houding en aanpak waartoe de TF eerder besliste. Het besluit van de 
discussie keert daarom terug naar die beslissing en bevestigt de optie voor de pragmatische aanpak. 
 
Terugkoppeling projectgroepen (zie ppt als basisverslag, het onderstaande dient aanvullend daarbij gelezen) 
 
Testing 
XXX. 
 
Richtlijnen 
Op vraag van de TF van gisteren, wordt de bezoekersregeling voor de sector van het VAPH voorgelegd voor 
goedkeuring. De leden van de PG hebben geen fundamentele bezwaren geuit. Enkele kleine technische en 
tekstaanpassingen zijn wel gesuggereerd en gevolgd. De TF zelf bevestigt het voorstel van het VAPH om 
bezoek niet te laten doorgaan in een gemeenschappelijke ruimte die ook door andere bewoners en/of 
personeel. Ook de keuze dat het mondmasker en de handhygiëne volstaan in situaties waarbij niet-covid-
besmette of niet-covid-vermoede personen betrokken zijn, wordt bevestigd. 
Daarmee is de bezoekersregeling voor de sectoren Personen met een Handicap een feit. 
 
Afspraken communicatie 
Het persbericht n.a.v. deze goedkeuring wordt overlopen en goedgekeurd. Gelet op de ongelukkige ervaring 
van gisteren waarbij over de jeugdhulp is gecommuniceerd uit de TF terwijl de voorzieningen nog niet allemaal 
de tijd hadden kennis te nemen van de richtlijnen, en ermee rekening houdend dat in elk geval de 
voorzieningen eerst rechtstreeks kennis moeten kunnen nemen van de bezoekersregeling, en niet via de pers, 
wordt beslist het persbericht pas donderdagmorgen, 30-04, te verspreiden.  
In de marge dringt de voorzitter erop aan de discretie-afspraak die geldt voor de vergaderingen van de TF te 
respecteren. 
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Na concertatie wordt beslist dat de sluitingsperiode voor de Psychiatrische VerzorgingsTehuizen wordt 
verlengd met een week tot 11 mei. 
 
De bezoekersregeling in de verschillende sectoren omvat een registratie van de bezoekers, maar geen 
systematische monitoring. Dat is eerder besproken en toen is beslist dat niet te doen om registratieoverlast bij 
de voorzieningen te vermijden. 
 
Het overzicht van de leveringen van materiaal wordt vrijdag besproken op de PG en zal worden 
gecommuniceerd aan de TF. 
 
 


