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Projectgroep Richtlijnen 7 juli

Mededelingen: vergaderdata (25-08 en 02-09), advies ‘ventileren en 
verluchten’, aanpak aanpassingen richtlijnen.

Draaiboek voorzieningen wordt besproken en aangepast zoals gevraagd.

Benadering met kleurcodes roept vragen op:
wie beslist waar en wanneer over welke code geldt? 
hoe verhouden sectorale (VAPH, Opgroeien) of regionale (mobiele 
teams) zich tot elkaar? 
de nood aan afstemming en een Vlaams kader wordt gesignaleerd.
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1. Toelichting voorlopige resultaten kwalitatief onderzoek in 8 Brusselse 
WZC door Artsen Zonder Grenzen. 

• Weinig bewoners geven aan schrik te hebben om besmet te raken met 
COVID-19. Psychosociale impact bij bewoners t.g.v. aan tekort sociaal 
contact, tekort aan informatie en participatie, isolatie, verveling, 
ontbreken van dagelijkse routine (aspecten i.k.v. dagelijks leven en 
wonen). 

• Impact bij personeel t.g.v. gebrek aan voorbereiding, moeilijkheden tot 
aanpassing aan dagelijks veranderende omstandigheden, noodzakelijke 
hoge flexibiliteit

• Analyses worden nu verder afgewerkt; eind sept. definitief rapport 
beschikbaar

Projectgroep psychosociaal welzijn 7 juli
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2. De ZorgSamen.be
1. Verduurzaming platform:

• We willen zoeken naar stabiele omgeving voor DeZorgSamen en een breed 
draagvlak creëren voor de toekomst (zowel korte termijn van 1 tot 1,5 jaar 
als lange termijn (vanaf 2022)

• Op 10/07 maken we hierrond afspraken met Steunpunt GG, SAM vzw, VIVEL 
en Instituut Gezond Leven

• Tegen 24/08 stippelen we planning voor de korte termijn (1-1,5 jaar) uit 
2. Barometertool op voorzieningenniveau

• Koepels geven aan dat hun voorzieningen gebruik maken van eigen 
bevragingen (in overleg met hun ondernemingsraad), bevragingen die zijn 
aangereikt door externe diensten voor preventie en bescherming op het 
werk.

• VVSG plant in het najaar een eigen bevraging
• Enkel Familiezorg meldt dat sommige organisaties dit zinvol vinden
• Conclusie: er is geen nood om binnen de Barometer een aparte tool op 

voorzieningenniveau uit te werken; met Familiezorg wordt bekeken welke 
andere instrumenten ter beschikking kunnen gesteld worden van hun 
organisaties.
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3. Communicatieplan opgesteld om de verschillende ontwikkelde 
instrumenten ook de komende maanden onder de aandacht van 
de voorzieningen te blijven brengen

4. Volgende vergadering: 25/08, 10u
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Projectgroep Materiaal – 8 juli

Levering materiaal in uitvoering beslissing VR
Standaard levering chirurgische mondmaskers + 
handalcoholgel tijdens de komende weken aan hele sector 
voor 2 maanden
Nieuwe aanvraagprocedure via webformulier (HFB) vanaf 
volgende week voor extra PBM ifv besmettingen voor 
residentiële voorzieningen, systeem voor gezinszorg wordt 
opgezet

Bevraging naar gebruik PBM
Revalidatieziekenhuizen, residentiële revalidatie, PVT, VAPH-
voorzieningen, jeugdinstellingen, woonzorgcentra 
Inzicht krijgen in voorraad PBM begin maart en nu; 
aankopen en leveranciers afgelopen maanden; verdere 
bevoorrading
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Projectgroep Materiaal – 8 juli

Recyclage van PMB
Geen eenvoudige oefening: logistiek, techniek,…
Wordt verder onderzocht

Mededeling: vervolgonderzoek Uantwerpen iov Algemene 
Unie van Verpleegkundigen van België 

Positieve evolutie t.o.v. de resultaten van mei, meer 
beschermingsmateriaal. Maar gebruik PBM niet altijd 
volgens de richtlijnen van Sciensano voor verzorging van 
COVID-19 bewoners
Persbericht: 
https://www.auvb.be/userfiles/userfiles/Persbericht%20Nu
TeReS_Juni%202020.pdf

https://www.auvb.be/userfiles/userfiles/Persbericht%20NuTeReS_Juni%202020.pdf


WEEK 28
PRODUCT BESTELD GELEVERD VERDEELD VOORRAAD DOUANE VERWACHT

Chirurgische maskers
TOTAAL 28.656.000 21.070.310 14.975.700 6.094.610 0 8.141.440

FFP2/3 maskers
TOTAAL 1.750.000 252.260 115.821 136.439 1.000.000 247.740

COMFORT MASKERS REUSABLE
TOTAAL 990.000 1.077.297 360.827 716.470 0 0

Alcoholhandgel
TOTAAL (in liter) 301.704 229.204 170.878 58.325 0 72.500

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
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO M 1.900.000 1.135.500 242.850 892.650 0 764.500
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO L 515.000 509.300 101.900 407.400 0 5.700
TOTAAL 2.725.000 1.937.000 467.900 1.469.100 788.000

Projectgroep Materiaal – 8 juli
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Projectgroep Testing – 8 juli
Wetenschappelijk nieuws

• UA (prof. Van Damme) plant in samenwerking met Sciensano
en ITG onderzoek over T-cel immuniteit op korte en lange 
termijn. Onderzoek gebeurt bij mensen die covid-19 hebben 
doorgemaakt in of buiten ziekenhuis. 

• Experten werken aan een wetenschappelijk onderbouwd 
document om het politiek debat over het dragen van 
mondmaskers te voeden. Doel: van het dragen van 
mondmaskers ‘het nieuwe normaal’ maken voor dit en 
volgend jaar. 
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Projectgroep Testing – 8 juli 
Testprocedures

• Alle testprocedures voor de residentiële voorzieningen zijn in 
1 xls verzameld (als bijlage). Andere sectoren volgen de 
populatierichtlijnen (algemene flowchart). Enkele entiteiten 
plannen nog een aanpassing van hun richtlijnen: GGZ, 
revalidatie, Opgroeien. Zij verwerken de aanpassingen in de 
xls + flowcharts. 

Vragen aan stuurgroep:
- Validatie onder voorbehoud van aanpassingen
- Beslissing over communicatie:

- Communicatie naar sectoren via richtlijnen en flowcharts
- Publiceren we ook overzicht?
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Projectgroep Testing – 8 juli 
Testen na reizen
• RMG: wie terugkeert uit risicogebied = hoog risicocontact. In 

afwachting van evt. afdwingbaarheid rekenen op burgerzin. IMC 
zou dit volgen, maar mogelijks met een meer 
geïndividualiseerde beoordeling. Overlegcomité neemt 
definitieve beslissing (vandaag).

• PG: enkel werknemers testen die in risicogebied waren (zie 
vorig punt). Voor andere reizigers geldt de gevalsdefinitie. 

• Prof. Van Damme wijst op het belang van duidelijkheid voor 
bevolking en huisartsen. 

• Suggestie om een link te leggen naar kaart met 
risicogebieden (ECDC?) 

• Waarschuwing: bij een stijging van incidentie ook kijken 
naar wie daar 1 of 2 weken voordien was.
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Projectgroep Testing – 8 juli 
Testcapaciteit
• Zie vorige vergadering. Dit vraagt opvolging.
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PG Outbreak
Support
Ondersteuning bij outbreaks
tijdens deze luwere fase
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Doelstelling ongewijzigd

1. voorzieningen die daar nood aan hebben krijgen advies om 
de epidemiologische uitbraken te voorkomen of te 
beheersen. 

2. deze voorzieningen krijgen de hulpbronnen aangereikt die 
daarvoor ontplooid worden

Ondersteuning staat centraal. In de zeer uitzonderlijke gevallen 
dat men geen samenwerking vindt, en we erg ongerust blijven 
over de zorg, kan er meer dwingend worden opgetreden.

Om die doelstelling te bereiken zetten we in op twee werkingen.
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Om die doelstelling te bereiken zetten we in op twee 
werkingen.

1. Advies op vraag: telefoonpermanentie

2. Proactief advies geven en actieve opvolging
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Advies op vraag: telefoonpermanentie

TERUGBLIK
deze vorm van telefonie was 7/7, 24u/24u actief
ruim 1700 oproepen behandeld en bijna 700 mails

SINDS 1/07
Kleinere equipe
Bereikbaarheid:

iedere werkdag, weekend- en feestdagen: bereikbaar van 8u30 
tot 18u 
tussen 18u en 8u30 een boodschap inspreken waarna u 
volgende dag wordt teruggebeld.
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Proactief advies geven en actieve opvolging

Deze werking is momenteel actief in

woonzorgcentra
GAW
Herstelverblijf
Gehandicaptenzorg
CAW/thuislozensector. 
Geestelijke gezondheidszorg
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Proactief advies geven en actieve opvolging

TERUGBLIK
In totaal werden in de sectoren van de woonzorgcentra en 
de gehandicaptenvoorzieningen 921 keer voorzieningen 
gecontacteerd. 
486 keer werden voorzieningen telefonisch geadviseerd. 
Er werden 101 plaatsbezoeken gebracht.
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Proactief advies geven en actieve opvolging
SINDS 1/07

Detectie, preventie en beheersing van uitbraken loopt door 
capteren van verontrustende signalen

uit telefoonpermanentie 
uit monitoring van cijfers

bij verschil vanaf 1 nieuwe besmetting komt de 
voorziening op de radar

uit inspecties
actie ondernemen

telefonische contactname: ondersteuning,
probleemverheldering,…
plaatsbezoek outbreaksupport
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Proactief advies geven en actieve opvolging

voorbereiding opstart mobiele teams
zicht op alle uitbraken (in voorzieningen, maar ook binnen 
gemeentes,…) 

ook belangrijke info voor contact tracing
zicht op reeds aangeboden vorming in voorzieningen (AZG, 
defensie)



Communicatie



Varia
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