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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Op federaal vlak is het verloop van de pandemie besproken. Uiteraard is de dalende trend over de hele lijn 
bevestigd. Er zijn wel, wat ziekenhuisopnames betreft, enkele plaatselijke uitschieters: toch (weer) meer 
opnames. De redenen daarvoor zijn niet evident te formuleren. 
Uit een Sciensano-presentatie maken we op dat er vanaf de week van 12 april meer opnames waren van a- of 
minder symptomatische patiënten. Dat is ook de week dat de testen in de WZC zijn gestart. Er is mogelijk een 
oorzakelijk verband. 
 
Projectgroep Richtlijnen 
De TF keurt de doorstartregeling (Fase 2) goed voor de Lokale Dienstencentra. Dat betekent dat vanaf 8 juni 
weer groepsactiviteiten mogelijk zijn, zowel binnen als buiten. Het gaat daarbij niet om een open aanbod. De 
aanpak wordt gekenmerkt door behoedzaamheid: enkel activiteiten met reservering vooraf zijn mogelijk. Ook 
de hygiënische voorzorgen blijven gehandhaafd, evenals het afstand houden (wat resulteert in een beperking 
van het aantal deelnemers in functie van de ruimte). 
 
De TF keurt het standpunt van Opgroeien goed wat betreft de mogelijkheden om zomerkampen te 
organiseren of er aan te participeren. Met zijn aanpak aligneert Opgroeien zich op de aanpak die breder 
maatschappelijk geldt voor zomerkampen. Het neemt de daarvoor ontwikkelde kaders over. 
Aansluitend daarbij wordt gemeld dat de artsen (huisartsenkringen en pediaters) momenteel richtlijnen 
ontwikkelen over medisch toezicht voor, tijdens en na een kamp, met inbegrip van hoe te handelen bij het 
vaststellen van positieve covid-situaties. Er wordt geprobeerd een match te maken tussen een huisarts en een 
zomerkamp, zodat snelle contactname, informatie-uitwisseling en overleg mogelijk worden. Als de 
modaliteiten daarvoor rond zijn worden die bezorgd en kunnen die ook door Opgroeien worden overgenomen 
en verspreid. 
 
Projectgroep Psycho-sociaal welzijn 
De TF neemt kennis van het signaal dat op het terrein soms nog verwarring bestaat, ook bij huisartsen, over de 
teststrategie. In dat verband wordt bevestigd dat bij een asymptomatisch Hoog Risico-contact wel degelijk 
afzondering en een test (tussen dag 11 en 13) voorzien zijn. 
Onmiddellijk daarbij aansluitend wordt gemeld dat de RMG zich vandaag en de IMC wellicht morgen buigt 
over een voorstel om in een dergelijke situatie onmiddellijk te testen. Of en wanneer een tweede test dan 
gebeurt is nog niet duidelijk. Als een beslissing formeel is genomen, dienen de teststrategie en de richtlijnen in 
dat verband te worden aangepast. 
 
I.v.m. het welzijn van het personeel wordt een tool ontwikkeld die kan aangeven of een personeelslid 
behoefte heeft aan hulp en zo ja, aan welke soort hulp. Die tool wordt aangereikt aan alle sectoren in het 
beleidsdomein. 
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Daarnaast wordt een aanbod voorbereid waarbij de CGG een outreach-aanpak kunnen verzorgen voor het 
personeel dat actief is in voorzieningen die zich positioneren in het ‘rode kwadrant’ (wat wil zeggen: 
voorzieningen met een zware covid-tol). Dat aanbod kan er komen, afhankelijk van een goedkeuring door de 
regering, vanaf midden juni. Om dat aanbod te verduurzamen wordt een beroep gedaan op betrokkenheid van 
de Zorgraden die vanaf 1 juli hun werking opstarten. 
 
DeZorgSamen organiseert half juni een webinar over de rol van leidinggeven. 
 
En de ‘inspiratienota dagactiviteiten’ is klaar en wordt ter beschikking gesteld van de voorzieningen die een 
aanbod in die zin ontwikkelen. De nota bevat geen richtlijnen, maar wil inspireren en stimuleren. 
 
Projectgroep Ondersteuning Outbreak Support Teams 
We verwijzen hier naar de ppt. Die bevat een geactualiseerd overzicht van de werking van de genoemde 
teams. 
Allereerst wordt daarin de doelstelling en de aanpak herhaald. Globaal is er een dalende trend te zien, met 
uitzondering van een piek op het moment dat de contact-tracing startte. Dat illustreert dat daarover nogal wat 
vragen werden gesteld. De ppt gaat ook in op gerichte sectorale acties en ondersteuning, onder meer voor de 
thuislozenwerking (CAW) en de CGG. 
Het aanbod van de Teams blijft paraat om, als daar nood aan is, onmiddellijk te kunnen heropstarten en 
opschalen. 
 
In de marge van dit globale overzicht wordt gemeld dat een versterkte inzet van mobiele teams wordt 
voorbereid om op regionaal niveau (vier eerstelijnszones) efficiënt en effectief te kunnen optreden en 
voorzieningen, ook breder dan ons beleidsdomein. 
 
Testing 
Zoals afgesproken wordt gerapporteerd over de stand van zaken contact tracing voor de thuiszorg. Daarvoor 
zijn recent de laatste aandachtspunten besproken en weggewerkt. Het gaat dan onder meer om het dragen 
van een chirurgisch mondmasker als de afstand van 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd, om het 
aanhouden van de gangbare regels op het vlak van hygiëne en bescherming en om het vastleggen van 
testmomenten conform de vigerende strategie (op dit moment een test tussen dag 11 en 13 tijdens een 
afzondering; afhankelijk van de hiervoor geschetste mogelijke beslissing (onmiddellijk testen, met een 
eventuele hertest) zal die bepaling nog worden aangepast). Op het vlak van het doorgeven van informatie over 
cliënten door een zorgverlener wanneer die getraceerd is, is afgesproken dat de cliëntgegevens pas worden 
doorgegeven als er sprake is van een incident, wat wil zeggen: het niet professioneel omgaan met de situatie 
en de beschermings- en hygiënemaatgregelen. 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de richtlijnen en ook aan het visuele materiaal. De sector vraagt 
het uitsturen ervan zo snel als mogelijk te doen. De administratie formuleert in dat verband een stevige 
resultaatverbintenis. 
 
Communicatie 
De TF keurt, mits het uitklaren van de term ‘inloopwoongelegenheden’, het persbericht goed over de 
doorstart WZC en LDC. Dat persbericht vertrekt nadat de richtlijnen zijn verspreid, indien nodig opgesplitst. 
 
De TF keurt ook het persbericht goed over de mogelijkheden voor zomerkampen in de jeugdhulp. Hier wordt 
gevraagd het bericht pas morgen in de latere namiddag of zaterdag te verspreiden om de voorzieningen toe te 
laten hun personeel te informeren voor ze het in de pers te lezen krijgen. 
 
Varia 
Er worden geen variapunten ingebracht 


