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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Er zijn geen meldingen van het federale niveau. 
 
Projectgroep Richtlijnen 
De TF keurt, in navolging van de PG de kaderrichtlijnen goed voor de initiatieven voor beschut wonen, de 
ambulante voorzieningen voor fysieke revalidatie, de residentiële voorzieningen voor revalidatie, de ambulante 
GGZ en de PVT. Deze richtlijnen gaan in op 9 juni, wat mogelijk maakt dat ze stroomlijnen met de federale 
richtlijnen voor de sector. De richtlijnen worden dan ook vandaag nog verspreid. 
 
Een lid verwoordt zijn bezorgdheid over de (prestatie)financiering van een genormaliseerde werking: het nieuwe 
normaal is niet het oude … Z&G geeft aan daar, zoals in het verleden, rekening mee te zullen houden. 
 
De TF onderschrijft dat de beslissing van vandaag een cruciaal kantelpunt inluidt, nl. dat waarbij de vrij 
gedetailleerde richtlijnen van de voorbije maanden en weken worden opgeheven en vervangen door een kader 
waarbinnen voorzieningen aan de slag kunnen. 
 
De TF vraagt in dat verband dat de volgende elementen in elke kaderrichtlijn herkenbaar terugkeren: 

• Een verwijzing naar de Nationale Veiligheidsraad (cf omschrijving en duiding in de vandaag 
goedgekeurde richtlijnen) 

• De opdracht dat elke voorziening een planning uittekent waarin ze aangeeft wat ze hoe 
realiseert, rekening houdend met beschreven randvoorwaarden; deze planning dient periodiek 
geëvalueerd 

• Een luik communicatie (dat aandacht vraagt voor de doelgroepen gebruikers, familie, personeel, 
overheid) 

• Een concrete beschrijving van het ‘nieuwe normaal’ zoals dat specifiek geldt voor de 
verschillende (sub)sectoren waarop de richtlijn slaat en waarbij in elk geval verwezen wordt 
naar Sciensano en cotactopvolgings-flowcharts), en dat ingaat op: 

• Te respecteren hygiënemaatregelen 
• Maatregelen in geval van besmetting (zeker voor residentiële settings) 
• Contactopsporingsaspecten 

 
Belangrijk is ook dat een kaderrichtlijn liefst alle andere richtlijnen opheft. 
 
Binnen dat stramien wordt voor de TF van woensdag een bespreking voorbereid voor de kaderrichtlijnen van 
het VAPH, Opgroeien en het Welzijnswerk. 
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Het wordt tot slot een uitdaging om in een soort draaiboek, aanvullend bij de kaderrichtlijnen, de voorzieningen 
verder houvast te bieden en thematisch te ondersteunen. Het ontsluiten van goede praktijken kan daartoe 
bijdragen. 
 
Aansluitend bij de bespreking wordt het belang van communicatie door twee leden benadrukt. Werken met 
kaderrichtlijnen wordt beoordeeld als de beste aanpak, maar het feit dat richtlijnen minder gedetailleerd 
worden beschreven laat ruimte voor discussie, met cliënten, hun context en de vakbonden. Dat versterkt de 
nood aan een onderbouwde en correcte communicatie, ook t.o.v. de pers (die er, dat wordt (h)erkend, ook altijd 
eigen accenten in legt). 
 
Ook wordt de vraag gesteld naar de positie van een ‘draaiboek’ of welke naam daarvoor ook zal gelden. Dat zal 
moeten blijken en is zeker nog voorwerp van bespreking, ook in de TF. De voorzitter kondigt daarvoor een 
voorzet aan. Die bespreking zal mee uitklaren of en hoe werk wordt gemaakt van een legistieke verankering 
ervan, of en hoe het een instrument van toezicht en inspectie wordt, of en hoe de overheid en de koepels een 
aanvullende ondersteunende rol kunnen spelen enz. Er wordt gemeld dat één onderdeel alvast zal moeten slaan 
op een sectoroverstijgend signaleren van uitbraken zodat snel kan worden gereageerd. Dat wordt bijgetreden, 
met daaraan gekoppeld het belang van een blijvende goede registratie en monitoring.  
 
 
Communicatie 
De TF keurt de aanpak goed waarbij nu niet wordt gecommuniceerd, na de vergadering van woensdag, met 
gebundelde informatie dan, wel. 
 
Varia 
In de varia wordt gemeld dat de teststrategie weer in beweging is … Vervelend, maar dat ligt niet in de hand van 
Z&G of de Task Force.  
Wordt ongetwijfeld vervolgd. In elk geval is het wenselijk dat de bewegende realiteit op dat vlak op één plaats 
te vinden is. Sectorale verwijzingen kunnen dan daar naar linken. Op die manier is het toch mogelijk wat up to 
date te blijven. Die ene vindplaats is de website van Z&G. 
 
Er wordt een artikel uit het Belang van Limburg gesignaleerd dat de oversterfte in WZC in kaart brengt op basis 
van een onderzoek van de UHasselt. Daaruit blijkt dat de cijfers voor Vlaanderen (83%) tov die van Wallonië 
(110%) en Brussel (195%) relatief meevallen. Verder onderzoek moet bevestiging brengen. 


