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Terugkoppeling federale werkgroepen 
De bezoekregeling voor de Psychiatrische Ziekenhuizen (PZ) wordt afgestemd op deze die de TF eerder 
goedkeurde. Ook de teststrategie voor de PZ zou afgestemd worden op de aanpak in Vlaanderen. Er wordt in 
dat verband een federale richtlijn voorbereid die op korte termijn wordt afgerond en die ook modaliteiten 
voor testing in ziekenhuizen zal bevatten. 
 
Terugkoppeling projectgroepen (zie ppt als basisverslag, het onderstaande dient aanvullend daarbij gelezen) 
 
Materiaal 
De TF neemt kennis van de meest recente cijfers over zuurstofnoden. Die bevestigen dat de situatie 
momenteel onder controle is. 
Ook het globale overzicht van leveringen en bestellingen wordt getoond. In de marge daarvan, en reagerend 
op vragen, wordt bevestigd dat het overzicht slaat op de leveringen van de overheid tot 30 juni. De situatie 
daarna, in een hopelijk meer genormaliseerde markt, wordt voorbereid, met oog voor overgangsmodaliteiten. 
 
Testing 
De werkgroep Testing kreeg recente wetenschappelijke informatie over sneltesten en serologische testen. 
Opvallend bij dat laatste: onzekerheid over opbouw van immuniteit blijft vooralsnog. 
Gelet op de testresultaten in WZC, waarbij minder asymptomatische personeelsleden positief testen dan in de 
eerste fase toen vooral WZC met uitbraken werden getest, stelt de PG een nuancering in de strategie voor, in 
die zin dat vooral zou worden gefocust op symptoomgedreven testen. Uiteraard worden ook nieuwe 
bewoners getest en komen er afspraken over de consequenties van en het omgaan met contact-tracing in 
collectieve voorzieningen. Daarbij zijn afspraken nodig tussen de betrokken artsen, resp. 
bedrijfsgeneeskundige arts, huisarts en CRA.  
De TF stemt met dat voorstel in. 
 
Cijfers en monitoring 
Er wordt gewezen op een nieuwe gevalsdefinitie die Sciensano hanteert. Die wordt ingepast in het dagelijkse 
registratiegebeuren. Of en in welke mate die nieuwe, toch wel bredere, definitie impact zal hebben op de 
registratieresultaten valt af te wachten. Aansluitend daarbij wordt gemeld dat een vernauwing van de definitie 
wordt overwogen t.o.v. kinderen. 
De TF neemt ook kennis van de nieuwe omschrijving vanaf wanneer iemand als genezen wordt beschouwd en 
dus niet meer als vermoedelijk Covid moet worden opgegeven. 
 
Projectgroep externe partners 
Helpdehelpers 
De stand van zaken wordt geschetst. De gemaakte afspraken zijn in ontwikkeling, veelal al gepubliceerd en 
gecommuniceerd. Interessant gegeven is dat er een match blijkt tussen de gestelde vragen enerzijds en het 
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aanbod aan vrijwilligers anderzijds. Het luik voorzieningen wordt morgen afgerond en dan wordt dat ook 
gecommuniceerd. 

 
Stand van zaken 0800 
De 0800-werking laat een dalende trend zien, zowel wat de informatieve als de zorgvragen betreft. Ook de 
vragen uit de WZC dalen, ze volgen de algemene trend. Opvallend: na een stilvallen vorig weekend waren er 
begin deze week opnieuw een hoger aantal oproepen. De 0800-nrs continueren hun werking in elk geval tot 
volgende week woensdag, dan volgt een nieuwe evaluatie. 
 
Bevraging noden 
We zien ook hier een dalende trend wat de vragen om ondersteuning betreft; opvallend is dat de signalen van 
psycho-sociale aard hoog blijven scoren. Rapportering over de concrete gevolggeving die is gegeven aan de 
gestelde vragen is technisch niet evident en wordt on hold gezet. 

 
Schakelzorgcentra 
Alle coördinatoren zijn en blijven, in elk geval voor hun coördinerende opdracht, aan de slag tot eind juni. 
Gelet op de relatief beperkte bezetting worden vanaf midden mei geen beddenhuizen meer geopend. 
Tegelijkertijd zijn de gesprekken over de exit-aanpak opgestart per Centrum. Er is daarbij aandacht voor 
efficiënte patiëntenstromen (tussen ziekenhuis, schakelzorgcentrum en woonzorgcentrum; ook de 
herstelverblijven kunnen een rol spelen) 
 
Communicatie 
Geen persbericht vandaag. 
 
Varia 
Het advies ‘gebruik van mondmaskers bij bezoek aan bewoners’ wordt geduid. 
 
De onderzoeken van de UGent en het Tropisch Instituut zijn gecapteerd door Z&G. 
 
Er wordt aangegeven dat het op termijn zinvol zou zijn, rekening houdend met de problemen die we nu 
kennen, na te gaan of en hoe een ‘toegewezen arts’ voor elke voorziening een ondersteunende rol zou kunnen 
spelen. Dat gebeurt best vertrekkend van de specifieke situatie in de verschillende sectoren m.b.t. medische 
profielen in hun personeelsbestand. 
 
Het dashboard met de registratiegegevens zal uiterlijk midden volgende week voor alle sectoren beschikbaar 
zijn. Voor een aantal sectoren, zoals het VAPH, mogelijks al deze week. Onder voorbehoud.  
 


