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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Er zijn nieuwe (federale) bepalingen in de maak voor de sector psychiatrie. Die gaan maandag de deur uit. De TF 
besluit het Vlaamse luik daaraan vast te hangen. Daarom komt er op maandag een bijkomende PG en ook TF. 
 
Projectgroep Richtlijnen 
De TF keurt de door de PG en clusterwerkgroep voorgestelde versoepeling van de bezoekregeling in de 
autonome GAW-SFG goed. Daarbij is gekozen voor een generieke bepaling van de bezoekersaantallen. Er wordt 
geen cijfer genoemd. Er wordt wel verwezen naar de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad (NVR) die als 
bindende referentie geldt. Als de NVR een ander maximumaantal contacten zou bepalen, hoeft de richtlijn zelf 
niet telkens aangepast te worden. 
De aangepaste regeling gaat in op 8 juni. 
 
De TF keurt ook de versoepeling goed van de bezoekersregeling in de WZC, CVK, GAW/SFG en CVH. Die 
versoepeling begint al bij de keuze die is gemaakt voor het formuleren van principes i.p.v. stringente 
detailrichtlijnen. Daarbij is onder meer ook geen concreet aantal mogelijke bezoekers vastgelegd. Conform aan 
de autonome GAW is een generieke bepaling opgenomen die verwijst naar de normen die de NVR vastlegt. 
Het goedgekeurde princiepskader gaat in vanaf 10 juni. Voor de concrete invulling ervan verwijzen we naar de 
ppt waarin een schema is opgenomen dat -exemplarisch-  verschillende bezoekruimtes koppelt aan de in acht 
te nemen hygiënische voorwaarden. 
 
De TF stemt ook in met het heropenen van de cafetaria’s en de restaurants van de WZC conform de voorwaarden 
opgenomen in de ppt. De TF voegde daar wel aan toe dat niet alleen de tafels op 1,5 m van elkaar moeten staan, 
ook de bezoekers moeten die afstand respecteren. Dat kan vanaf 10 juni. 
 
De TF stemt, ook vanaf 10 juni, in met de modaliteiten voor het verlaten van het woonzorgcentrum door een 
bewoner zoals opgenomen in de ppt, met dat verschil dat de TF de quarantaine van 14 dagen enkel behoudt als 
de bewoner of zijn familie actief meldt dat de voorwaarden niet konden worden gerespecteerd. 
 
De TF neemt kennis van twee algemene trends die uit de bespreking van de PG zijn gemeld. Enerzijds gaat het 
om de intersectoraal gedragen keuze om meer werk te maken van richtinggevende kaders dan van 
gedetailleerde richtlijnen. Anderzijds signaleert de PG de wens om, analoog aan de NVR, eerder uit te gaan van 
wat wel kan, dan van wat niet kan. Deze beide uitgangspunten, zo vraagt de TF, worden best aangehouden bij 
toekomstige versoepelingen. 
 
Behalve de sector psychiatrie staan voor de komende week alvast ook de jeugdhulp en de sector PmH op de 
agenda. 
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Communicatie 
De TF keurt, na verenigd redactiewerk, het persbericht goed over de hiervoor vermelde beslissingen. 
 
Varia 
Er worden geen variapunten geformuleerd. 


