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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Geen specifieke elementen te melden. 
 
Projectgroep Richtlijnen  
De Taskforce neemt kennis van enkele mededelingen uit de Projectgroep m.b.t. vergaderdata, het advies van 
Zorg en Gezondheid over ‘ventileren en verluchten’ en over de manier waarop aanpassingen aan de richtlijnen 
zullen worden gecommuniceerd. 
 
De Taskforce stemt in met de voorgestelde tekst voor het ‘draaiboek voorbereiding tweede golf’. Er wordt wel 
gevraagd het woord “collectiviteiten” te vervangen door “residentiële zorgvoorzieningen” en de paragraaf over 
‘inspectie’ “ondersteunend” in te kleuren. Dat wordt bekeken. De definitieve tekst vertrekt vanuit de 
verschillende agentschappen en afdelingen, en dat als brief ondertekend door de minister en de voorzitter van 
de Taskforce. 
 
De Taskforce wisselt van gedachten over het hanteren van kleurcodes. Er is consensus dat een dergelijke aanpak 
best vertrekt van een nationaal kader. Alleen op die manier is afgestemde invulling op sector- of regionaal niveau 
mogelijk. Dat wordt in elk geval een grote uitdaging. Neem bvb de situatie waarbij een zorgverstrekker in een 
anders ingekleurde regio woont dan waarin hij of zij werkt … Kleurcodes kunnen ook altijd maar richtinggevend 
zijn, nooit absoluut. Maatwerk blijft nodig.  
De nood aan een algemeen kader wordt gemeld aan de GEES en via hen aan de Nationale Veiligheidsraad. 
 
Projectgroep Psycho-sociaal welzijn 
De Taskforce neemt kennis van de eerste vaststellingen van het onderzoek van Artsen zonder Grenzen bij 8 
Brusselse woonzorgcentra. De ppt die bij dit verslag hoort bevat toelichting bij resp. de ervaringen van bewoners 
en van medewerkers. Eind september zal het rapport af zijn en wordt het ook meegedeeld aan de leden van de 
Taskforce. 
 
De ZorgSamen.be wordt toekomstgericht verankerd. Concrete voorstellen daarvoor worden voorbereid en 
kunnen toegelicht worden in de Taskforce van 25 augustus. 
 
Het blijkt niet nodig op basis van de ‘Barometerbevraging’ een tool te ontwikkelen die kan gebruikt worden op 
voorzieningenniveau. Verschillende voorzieningen maken ondertussen werk van een eigen bevraging. Ook de 
VVSG plant een bevraging in het najaar. 
 
Er zal blijvend worden ingezet op de bekendmaking van de ondersteunende instrumenten die de voorbije 
maanden zijn ontwikkeld. 
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Projectgroep Materiaal 
De Takforce neemt kennis van het overzicht van de bestellingen en leveringen. 
 
De Taskforce neemt ook kennis van de geplande leveringen tijdens de zomer. Een voorraad van handalcoholgel 
en chirurgische mondmaskers voor twee maanden wordt verspreid. 
De aanvraagprocedure voor bijkomend materiaal bij besmettingen via het Facilitair Bedrijf is bijna klaar.  
Het perspectief dat het Facilitair Bedrijf actief blijft tot eind dit jaar wordt bevestigd. De modaliteiten daarvoor 
die zullen gelden vanaf september (eventueel een administratieve kost) worden nog bepaald. 
 
De bevraging naar de situatie in de voorzieningen met als finaliteit de noden en dus de aan te leggen voorraden 
te kunnen inschatten, vertrekt eerstdaags. De Thuiszorg wordt niet bevraagd omdat een eerdere bevraging 
voldoende gegevens aanreikte. 
Hoe voorraden die ondertussen werden aangekocht door organisaties zich verhouden tot het aanbod van het 
Facilitair Bedrijf wordt verder uitgeklaard, met name op het vlak van mogelijkheden tot al dan niet verrekenen 
van (gemaakte) kosten. 
 
Mogelijkheden om beschermingsmateriaal te recycleren worden verder onderzocht. 
 
De leden van de Taskforce nemen kennis van de resultaten van een tweede bevraging bij verpleegkundigen door 
de UAntwerpen. Twee bevindingen worden naar voor geschoven: de tevredenheid over het kunnen beschikken 
over beschermingsmateriaal is toegenomen, het correct gebruik ervan blijft een aandachtspunt.  
 
Projectgroep Testing 
Vanuit wetenschappelijke hoek wordt onderzoek aangekondigd naar T-cel-immuniteit. 
De Taskforce neemt ook kennis van de melding dat een onderbouwd advies over het dragen van mondmaskers 
in de publieke ruimte wordt voorbereid. 
 
Alle testprocedures voor residentiële voorzieningen zijn klaar. Enkel voor Opgroeien volgt deze week nog een 
update. De op punt gestelde procedures worden gecommuniceerd per sector. Ze worden ook op Teams 
geplaatst. 
 
Het testen bij terugkeer uit reizen is door het Overlegcomité bepaald, en wel refererend aan de rood 
(reisverbod), oranje (aanbeveling om er niet naartoe te reizen) en groen ingekleurde regio’s (bezoek kan). 
Bij terugkeer uit een rode zone: test en quarantaine verplicht; bij terugkeer uit een oranje zone: test en 
quarantaine aangeraden. Voor groene zones uiteraard geen procedures. 
De vermelde verplichting wordt regelgevend verankerd in alle deelstaten. Voor Vlaanderen via aanpassing aan 
het preventiedecreet. 
 
De Taskforce geeft aan dat het beschikken over een duidelijke en makkelijk raadpleegbare kaart daarvoor 
essentieel is. 
 
In de marge meldt Domus Medica grote bezorgdheid over het testen en de testcapaciteit. Als de huidige 
gevalstudie als criterium voor testen blijft gelden, dan komen er in het najaar (‘het infectieseizoen’) 
capaciteitsproblemen omdat teveel personen voor een test in aanmerking komen (er zijn 70.000 ‘infectie-
contacten’ per dag bij huisartsen). De Taskforce formuleert dan ook met nadruk het standpunt dat zij vragende 
partij is voor een meer beperkte gevalstudie én voor het behoud van maximale testcapaciteit. Er wordt 
gesuggereerd een Vlaams parallel circuit te voorzien, wat evenwel niet evident is gelet op de gegeven 
bevoegdheidsverdeling. 
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Aan de leden van de Taskforce wordt gevraagd deze problematiek in elk geval aan te kaarten in de verschillende 
fora waar dat een plaats kan hebben. Dat zal in elk geval al gebeuren -wat de nood aan een meer beperkte 
gevalstudie betreft- in de RAG en de RMG. 
 
 
Projectgroep Outbreak Support 
We verwijzen hier naar de ppt die een samenvattend overzicht geeft van de werking van de Outbreak Support 
Teams. Vertrekkend van de initiële doelstellingen en de werkwijze wordt gefocust op enkele kengetallen. Er 
wordt ook vooruit gekeken, waarbij een link naar de Mobiele Teams wordt gelegd. 
 
Aansluitend daarbij wordt bepleit de ‘uitkijktorenfunctie’ van het agentschap toch verder vorm te geven om, als 
de situatie daartoe noopt, snel en gepast te kunnen reageren. Dat geldt bij uitstek de komende weken omdat 
het samenspel tussen de Mobiele Teams, de zorgraden en de lokale en provinciale besturen nog concreter vorm 
moet krijgen. Tegen 1 augustus worden de afspraken en communicatielijnen in deze context voorbereid. Maar 
ook dan blijft waakzaamheid geboden. Ook de Taskforce dient de komende weken, als dat nodig is, zijn 
sluimerstand om te zetten in een heropstart. Dat is ook het plan. Zoals in het goedgekeurde ‘draaiboek 
voorbereiding tweede golf’ vermeld, is het engagement van vele partners (overheid, voorzieningen,  koepels, 
….) nodig om nieuwe uitbraken passend te kunnen beantwoorden.  
 
De projectgroepen Cijfers en monitoring en Externe Partners hebben niet vergaderd 
 
Communicatie 
De Taskforce beslist te communiceren over het draaiboek, met die bekommernis dat, naast wat op stapel staat, 
ook melding wordt gemaakt van het blijvend alert zijn van wat loopt in het agentschap Z&G en dat ook de 
Taskforce indien nodig heropstart. 
 
Varia 
De voorzitter herinnert aan de vergaderdata eind augustus en begin september. En ze vraagt dat de koepels 
mee opvolgen hoe het loopt met de draaiboek-oefening in de voorzieningen. 
 
Tot slot dankt de voorzitter de leden van de taskforce, de voorzitters en leden van de projectgroepen voor hun 
volgehouden engagement en constructieve houding de voorbije maanden. Waarop de hoop op wat rust en 
vakantiewensen deze vergadering en deze episode afronden. 


