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Projectgroep Richtlijnen 30 juni

Aangepaste richtlijnen voor thuiszorgvoorzieningen, lokale dienstencentra 
en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers goedgekeurd

Kleine aanpassingen na opmerking VVSG worden verwerkt

Aanpak aanpassingen richtlijnen nu alle ‘kaderrichtlijnen’ zijn goedgekeurd: 
beperkt, per mail, verwijzend naar ‘kaderrichtlijn’; voor WZC: een keer om 
de 14 dagen, vast moment, tussentijdse vragen ook om de 14 dagen, maar 
geschrankt, dus elke week een bericht.

Draaiboek-aanpak: gelijktijdig nodig voor ‘Vlaamse’ en ‘voorzieningen-
invalshoek, geen administratieve last, eerder checklist, richtinggevende 
inhoudstafel, oog voor goede praktijken, uitgangspunt: ondersteunend, 
want iedereen is moe … en voor PmH, JH: link kleurencode onderwijs
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Voorbereiding op een tweede golf

Twee invalshoeken voor een draaiboek
Engagementen die een kader genereren
Engagementen van voorzieningen daarbinnen

Engagementen die een kader genereren:
Zorgorganisatie
Personeel
Materiaal
Testen 
Contactopvolging
Monitoring
Informatie en communicatie

Engagement als voorziening: draaiboek op de eigen maat, conform 
vastgelegde minimale inhoud / checklist
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Engagementen die een kader genereren

Zorgorganisatie
Mobiele teams infectieziektebestrijding – mobiele teams ggz -
zorgraden – lokale besturen
0800-cohortzorg – sluimeren

Versterken voorzieningen en personeel
Onderhandeling personeelsnormen en -profielen 
Budgetgaranties opvolgen en herijken
Instrumenten psycho-sociale ondersteuning
CRA-statuut en vergoeding; verhouding CRA-huisartsen
Medisch aanspreekpunt realiseren voor alle voorzieningen
Relatie welzijnsvoorzieningen-ziekenhuizen uitklaren
Perspectief bepalen voor Helpdehelpers
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Engagementen die een kader genereren

Materiaal
Verwerving verzekeren; cf rol facilitair bedrijf
Zorgen voor realistische overgangstiming en –modaliteiten
Centrale noodstock beheren

Testen
Duidelijke teststrategie
Voorzien in testmateriaal (ook per voorziening), testafnamecapaciteit 
en laboratoriumcapaciteit



9

Engagementen die een kader genereren

Contactopvolging 
Call center + field agents
Optimalisatie datastromen + platform
Scripts en flow-charts
App
Communicatiecampagne 

Monitoring
Volgehouden en verplichte registratie
Blijvende afstemming met Sciensano
Controletoren: aantal testen en positieve gevallen op wijkniveau

Informatie en communicatie
Voortbouwen op bestaande (kader)richtlijnen
Beperkt en gericht bijkomend communiceren



10

Engagement als voorziening
Draaiboek op maat – elke voorziening gaat na en geeft aan:

Conformiteit werking met (kader)richtlijn; duiding afwijkingen
Aanpak bij besmettingen (resp. 1 of 2, meer), ook cohortering
Samenstelling en werkwijze crisisteam
Verzekerde begeleiding cliënten, ook bij aangepaste werking
Verzekeren van PBM, min voor 1 mnd, aanbevolen voor 3 mnd
Verzekeren vertrouwdheid personeel met basishygiëne en 
omgang PBM (oefening, opleiding, educatie)
Instrumenten om personeelsuitval op te vangen
Ondersteuning personeel, ook psycho-sociaal
Inschrijving in vigerende registratie-, testing- en 
contactopvolgingsmodaliteiten
Interne en externe communicatie
Relevante samenwerkingsverbanden
Opvolging en bijsturing van de situatie
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0.    Terugkoppeling TF en linken met andere projectgroepen
- Vraag om in de draaiboeken ook voldoende aandacht te hebben voor het 
psychosociale luik, niet enkel voor medewerkers, maar ook voor gebruikers

1. De ZorgSamen.be
- Communicatieplan opgesteld voor de komende weken; alle materiaal om De 

ZorgSamen verder bekend te maken is verspreid naar de partners
 Warme oproep om DeZorgSamen verder bekend te maken – ook in de 

zomermaanden - binnen de eigen kanalen
- Artikel in De Morgen en Het Laatste Nieuws (met resultaten De Barometer) op 

29/06
- Webinar m.b.t. leidinggevenden op 29/06: ca. 350 live deelnemers

Projectgroep psychosociaal welzijn 30 juni 2020
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PG Materiaal – 1 juli

Beslissing van de Vlaamse Regering rond levering van 
materiaal

In juli en augustus grote levering aan alle voorzieningen en 
organisaties (mondmaskers en handgel). Voorzieningen met 
een uitbraak kunnen extra materialen aanvragen zoals 
schorten en handschoenen. 

Bevraging naar noden en voorraadbehoefte (volgende 
week)

Zicht krijgen op effectief verbruik van PBM door de 
voorzieningen tijdens de afgelopen maanden (maart – juni) 
+ hun bevoorradingskanalen
Scope zijn de residentiële voorzieningen die heel de tijd zijn 
blijven werken en door ons beleverd werden (en bevraagd 
cfr rapportering besmettingen)



WEEK 27
PRODUCT BESTELD GELEVERD VERDEELD VOORRAAD DOUANE/FOD/FAGGVERWACHT DATUM

Chirurgische maskers
TOTAAL 27.656.000 19.910.710 13.953.700 5.957.010 0 8.301.040

FFP2/3 maskers
TOTAAL 1.750.000 252.260 115.821 136.439 1.250.000 247.740

COMFORT MASKERS REUSABLE
TOTAAL 990.000 1.077.297 360.827 716.470 0 0

Alcoholhandgel
TOTAAL (in liter) 229.204 229.204 170.878 58.325 0 0

BRILLEN EN FACE SHIELDS
TOTAAL 25.350 10.980 1.762 9.218 0 14.370

SCHORTEN
TOTAAL 152.900 77.900 9.920 67.980 0 75.000

HANDSCHOENEN
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO S 310.000 292.200 123.150 169.050 0 17.800 WK33
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO M 1.900.000 1.135.500 242.850 892.650 0 764.500 WK33
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO L 515.000 509.300 101.900 407.400 0 5.700 WK33

2.725.000 1.937.000 467.900 1.469.100 788.000

PG Materiaal – 1 juli



14

PG Testing - Wetenschappelijk nieuws
• Zweedse studie (Sekin, et. al) bevestigt eerdere Franse 

studie: de T-geheugencellen worden immuuncompetent
zelfs na een asymptomatische of milde COVID-19 
infectie. 

→ wel goede immuniteit ook al is men seronegatief

• Antistoffen verdwijnen snel: 42% van de asymptomatisch 
PCR positieven zijn na 6 à 8 weken al seronegatief en 
13% van de zieke PCR positieven. 

→ antilichamen dalen sneller dan verwacht
Actueel daalt de seroprevalentie in de bevolking maar dit is 
statistisch nog niet significant 

→ mediaberichten hierover nuanceren

https://teams.microsoft.com/l/file/C39429C0-B246-4A78-86A1-607D73543298?tenantId=0c0338a6-9561-4ee8-b8d6-4e89cbd520a0&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvlaamseoverheid.sharepoint.com%2Fsites%2Fmsteams_d68810-Testen%2FGedeelde%20documenten%2FTesten%2FSekin%20et%20al.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvlaamseoverheid.sharepoint.com%2Fsites%2Fmsteams_d68810-Testen&serviceName=teams&threadId=19:f96e1b79978044049e582335c40f1381@thread.tacv2&groupId=12f28239-8b61-4f22-a401-e3dc1baf04fe
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PG Testing - Wetenschappelijk nieuws

• Protocol studie zelftesten is klaar. Prof. Goossens vraagt 
medewerking van Vlaanderen + andere regio’s met oog op 
KCE-ondersteuning. Hij verduidelijkt vraag (oa kritisch 
minimum aantal positieve casussen)

• Medewerking vanuit PG toegezegd
• ZG geeft voorzieningen met uitbraak door (mits akkoord)
• ZG neemt protocol mee naar interfederale werkgroep + 

naar UZ-Leuven (gelijkaardige studie)

• Studie prof. Cools ivm speekseltesten:
• Speeksel-PCR-testen zijn voor 85% sensitief maar 

enkel bij hogere virale lading. Bij asymptomatische 
personen maar 50% sensitiviteit. 
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PG Testing - Wetenschappelijk nieuws
• Kinderen: 

• huidig standpunt: kinderen zijn niet de motor, maar zijn 
wel besmettelijk.

• nood aan verder onderzoek:
• Zwitserse studie: kinderen met symptomen zijn 

besmettelijk
• Twee studies in VS: in loop van de zomer resultaten
• Aanbod van Opgroeien: bereid om mits 

wetenschappelijke ondersteuning + oplossing voor 
databescherming onderzoek uit te voeren binnen 
gezinnen.

• Opgroeien schrijft voorstel uit – PG geeft schriftelijk 
feedback

• ZG vraagt aan consortium of ze mogen gecontacteerd 
worden ikv wetenschappelijk onderzoek. 

• Eind augustus: terug projectgroep
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PG Testing - Testcapaciteit
• Hypothese: indien federaal platform wordt afgebouwd: 

• kunnen klinische labo’s dit aan (reagentia, swaps, 
personeel)?

• Is het zinvol dat voorzieningen zelf stock aanleggen?

Kabinet De Block + Sciensano hebben aan ziekenhuizen 
vraag gesteld naar haalbaarheid om 50.000 tests per dag te 
voorzien (klinisch en evt. andere labo’s). Antwoord eind 
deze maand.
Prof. Goossens: werken met erkende / geaccrediteerde 
labo’s zal niet volstaan - vrees dat beschikbare capaciteit 
naar ZH zal gaan.
Koen Verhofstadt (DM): vrees voor najaar ivm afname. Ook 
hoop dat kinderen onder 12/18 jaar niet meer  moeten 
worden getest.



18

PG Testing - Testcapaciteit
Voorzieningen hebben nood aan duidelijkheid over wat van 
hen wordt verwacht
PG hoopt dat de strategie kan worden gevolgd en dat er 
geen keuzes moeten worden gemaakt omwille van de 
testcapaciteit. 
PG hoopt dat er snel duidelijkheid komt over het al dan niet 
testen van kinderen (= al dan niet hoog risicocontact)

Voorstel RAG: kinderen onder 3 jaar niet meer beschouwen als 
hoog risicocontact (vanavond RMG)
Wetenschap: zie dia 4
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PG Testing - Teststrategie

Afspraken:
• Andere entiteiten bezorgen hun richtlijnen aan 

Barbara Legiest (ZG)
• Barbara bundelt en bezorgt aan PG (weekend)
• Leden bezorgen hun vragen vooraf (maandag)
• Vragen worden in PG besproken of bilateraal 

opgenomen (afh. van vragen) (woensdag)
• Teststrategieën worden in laatste PG en TF 

gevalideerd (woensdag)
• Teststrategieën worden toegankelijk voorgesteld en 

gepubliceerd (woensdag)
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Varia

Eind augustus een stand van zaken maken van de 
zomermaanden en vervolgtraject

Projectgroepen maandag 24 en dinsdag 25 augustus
Te bekijken welke projectgroep wanneer in overleg met de 
voorzitters

Taskforce 
Dinsdagnamiddag 25 augustus
Dinsdagnamiddag 8 september
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