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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Geen bijzonder nieuws te melden. 
Wel het signaal dat er een nieuwe RIZIV-conventie voor revalidatie in de maak is. Die tekst is aan Z&G bezorgd. 
 
Projectgroep Richtlijnen 

• Verkennende bespreking verdere perspectieven voorzieningen VAPH en Opgroeien.  
De Projectgroep heeft de twee voorgelegde documenten verkennend besproken. Iedereen was het er daarbij 
over eens dat het meest dringende punt m.b.t. het doorgroeien naar een ‘nieuw normaal’ de uitdaging van de 
zomerkampen is. De TF sluit zich daar met nadruk bij aan. Daar wordt dan ook prioritair werk van gemaakt om 
klaar te zijn als de NVR daarover een beslissing neemt. De voorbereidingen naar het ‘nieuwe normaal’ gaan 
overigens ook breder door, en dat in de verschillende sectoren.  
 

• Doorstartregeling Woonzorgcentra 
De doorstartregeling voor de WZC wordt goedgekeurd. Vanaf 8 juni kunnen nieuwe bewoners opnieuw -
geconditioneerd- worden opgenomen. Belangrijk is duidelijkheid over het budgettaire plaatje. Die 
duidelijkheid moet er zijn vooraleer de goedgekeurde richtlijnen kunnen vertrekken. Het kabinet en de koepels 
klaren dat uit. Dat geldt met name voor deels onbenutte capaciteit, die ook bewust wordt vrijgehouden in het 
licht van een mogelijke nieuwe uitbraak.  
Het MB wordt aangepast aan de nieuwe situatie. Dat geldt ook, indien nodig voor de doorstartregelingen die 
hierna worden toegelicht. 
 

• Doorstartregeling Groepen van AssistentieWoningen (GAW)-ServiceFlatGebouwen 
Ook deze regeling wordt goedgekeurd. Twee hoofdaccenten: vanaf 2 juni kunnen GAW gekoppeld aan WZC 
volledig autonoom opereren als dat infrastructureel gescheiden kan. Daarnaast is ook opname van nieuwe 
bewoners vanaf 2 juni mogelijk. Een en ander impliceert meer bewegingsvrijheid voor de bewoners in kwestie. 
De TF spreekt daarover expliciet zijn tevredenheid uit. 
 

• Doorstartregeling Centra voor KortVerblijf en Centra voor Herstelverblijf 
Ook deze doorstartregelingen krijgen goedkeuring. Voor beide aanbodvormen geldt dat vanaf 8 juni nieuwe 
opnames mogelijk zijn. 
 
In de marge wordt gemeld dat de clusterwerkgroep woonzorg ook een versoepeling van de bezoekregeling 
voorbereidt. De TF steunt die ontwikkeling. 
 
Ook wordt stil gestaan bij een praktijk op het terrein die impliceert dat bewoners van een woonzorgcentrum 
die op controlebezoek gaan in het ziekenhuis in quarantaine worden geplaatst. De TF, evenals de Projectgroep, 
stelt dat, als de regels van hygiëne en afstand worden gerespecteerd, een dergelijk controlebezoek niet moet 
leiden tot een quarantaine van 14 dagen. Er wordt gevraagd aan de koepels om die stelling mee te steunen en 
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te verspreiden. Zij stemmen daarmee in. De concrete woonzorgcentra die zo handelen zijn al telefonisch 
gecontacteerd. Bijkomende signalen over concrete situaties kunnen gemeld worden aan de voorzitter.  
 
Projectgroep Psycho-sociale ondersteuning 
De webinar van DeZorgsamen is (opnieuw) positief beoordeeld. Ondertussen lopen de afgestemde campagnes 
(DeZorgsamen enerzijds, het mentaal actieplan anderzijds). De Barometer van juni gaat door van 5 tot 8 juni. 
En de website van DeZorgsamen is aangepast: het aspect mantelzorg is toegevoegd. 
 
Daarnaast wordt melding gemaakt van een onderzoek dat Artsen zonder Grenzen plant. Zij bevragen op korte 
termijn alle woonzorgcentra naar de noden van de bewoners en het personeel. Daarbij zal ook worden gepeild 
naar het kennen en/of inzetten van de tools die de voorbije maanden zijn ontwikkeld. Er komen ook een 
aantal focusgroepen in 6 à 8 Brusselse WZC. Begin juli zouden de resultaten van de bevraging beschikbaar zijn. 
Die resultaten worden gedeeld met de Projectgroep. 
 
Communicatie 
Er is vandaag geen communicatie. Er wordt wel een persbericht voorbereid over de hoger vermelde 
doorstartregelingen. Dat ligt morgen of overmorgen voor ter goedkeuring. Zoals gebruikelijk vertrekt een 
persbericht maar als de voorzieningen de richtlijnen zelf hebben ontvangen. Voor de WZC komt daar de 
afgesproken duidelijkheid over het financiële kader bij als te vervullen voorwaarde. 
 
Varia 
Er wordt navraag gedaan naar het stroomdiagram ‘contactopvolging’ voor de thuiszorg. Dat is al ver 
gevorderd. Er zijn nog twee aandachtspunten: de dag waarop getest kan/moet worden (zie de eerder 
beschreven onduidelijkheid m.b.t. dag 7 dan wel 12); het blijft wachten op een RMG-standpunt daarover. 
Daarnaast moet uitgeklaard worden welk mondmasker (stoffen dan wel chirurgisch) wanneer moet worden 
gedragen. De sector meldt in dat verband dat het voorstel om te werken met een chirurgisch masker is 
ingegeven door het uitgangspunt elk risico-contact maximaal te vermijden. 
Er komt over een en ander een bilateraal overleg tussen Z&G en de thuiszorgvertegenwoordigers. Donderdag 
volgt het resultaat in de TF. 
 
Er wordt gemeld dat de directies van WZC soms aangeven dat ze betrokken worden in het traject van een 
contact-tracing, naast of via de mee verantwoordelijke artsen, en dat dat niet altijd comfortabel voelt. Een 
ander lid bepleit evenwel het betrekken van de directie omdat zij best zicht heeft op de planning en dus de 
contacten van de verschillende personeelsleden. 
 
Tot slot wordt gepolst naar het verhaal in een krant over een Oostends WZC en het al dan niet verkrijgen van 
testmateriaal. Uit de gegevens van Z&G blijkt dat voor een strategie is gekozen in overleg met en met het 
akkoord van de bedrijfsarts in kwestie. 
In elk geval wordt de evolutie versterkt waarbij de beslissing over de range waarbinnen wordt getest, lokaal 
gelegd wordt. Dat betekent niet dat hen bij de keuzes die ze maken materiaal wordt ontzegd. De lokale 
autonomie slaat op het bepalen van wie (niet) wordt getest. Dat kan bij uitbraken uiteraard breder zijn. 


