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Projectgroep Richtlijnen 
Vragen uit de clusterwerkgroep woonzorg 

Graag bepaling van medisch onderbouwd kantelpunt als moment vanaf 
wanneer bezoek in woonzorg mogelijk kan worden, met mogelijkheid van 
terugschroeven
Voorwaarde: eerste testing personeel en bewoners moet zijn gebeurd, 
liefst ook al hertesting ; perspectief?
Keuze is om zelf chirurgische mondmaskers ter beschikking te stellen van 
bezoekers; mogelijkheid tot aanrekenen bewoner?
Vraag naar bijkomend personeel a rato van 0,5 VTE/100 bewoners.

Signaal uit andere clusterwerkgroepen: analoge problematiek kostprijs

‘Heropstart’ groepsaanbod, ambulante en mobiele hulp
Analoog werken aanpak bezoekersregeling
Zaterdag bespreking ‘basisrichtlijnen’
Voorstel van clusterverdeling (zie volgende dia)
Algemeen signaal: snel gaan, want dringende situaties op het terrein

Zaterdag ook: bezoekersregeling thuiszorg en reva/PVT
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Clusterverdeling ‘heropstart’

Geestelijke Gezondheidszorg (Initiatieven Beschut Wonen, Psychiatrische 
verzorgingstehuizen, Ambulante reva, Residentiële reva, Centra voor Geestelijke 
Gezondheidszorg) en Fysieke revalidatie

Jeugdhulp (zowel eigen aanbod Opgroeien, als gesubsidieerd aanbod)
Personen met een handicap (volledig in aanmerking komend aanbod)
Welzijnswerk (samenlevingsopbouw, CAW, …)
Aparte, meer specifieke, clusters

Lokale en regionale dienstencentra 
Centra voor dagopvang (behoren tot de diensten gezinszorg) en Centra 
voor dagverzorging
Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds (link AWW)
Diensten gezinszorg
Diensten voor oppashulp, Verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers 
(niet zozeer de eigen werking, wel advies aan de mantelzorgers), 
Diensten voor gastopvang 
Arbeidszorg
Aanbod gedetineerden in de gevangenis (cf Gemengde Commissie)

.
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PG psychosociaal welzijn

1. DeZorgSamen
- Barometer wordt vandaag opnieuw open gezet
- Oproep naar de koepels om Webinar van 2/05 en Barometer intern te 

verspreiden

2. Actieplan: stand van zaken
a. Brochure verliesverwerking door CAW Groep

a. Bekendmaking via sociale media, DeZorgSamen, koepels naar eigen 
voorzieningen

b. Procedure pro-actieve contactname nabestaanden opgemaakt
a. PG-leden koppelen naar de eigen voorzieningen terug, bezorgen feedback en 

input voor verdere operationalisering

3. Volgende projectgroep: 2/05, 11u
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Planning projectgroepen volgende week
Maandag 4/5: geen projectgroepen
Dinsdag 5/5: 

PG richtlijnen 
PG psychosociaal welzijn

Woensdag 6/5: 
PG materiaal 
PG testing
PG externe partners 
PG cijfers/monitoring 

Donderdag 7/5: 
PG richtlijnen 
PG psychosociaal welzijn

Vrijdag 8/5: geen projectgroepen
Zaterdag 9/5: 

PG richtlijnen 
PG Outbreak Support
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