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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Geen specifieke elementen te melden. 
 
Opvolging actuele situatie  
De Taskforce neemt kennis van de voorstellen van de Projectgroep Richtlijnen over maatregelen die de 
voorzieningen moeten ondersteunen gelet op het toenemend aantal besmettingen. Het is belangrijk nu te 
reageren om zo te vermijden dat er een volledig bezoekverbod komt. 
 
Om de bewoners van de woonzorgcentra te beschermen blijft het zo dat, behalve het personeel, ook alle 
bezoekers ten allen tijde een mondneusmasker dragen. Ze respecteren ook de 1,5 meter onderlinge afstand 
binnen de eigen sociale bubbel.  
Het bezoek vindt bij voorkeur plaats in open lucht of in een speciaal daartoe voorziene ruimte. Bezoek op de 
kamer wordt de uitzondering, wanneer het niet anders kan. 
De cafetaria van de voorziening kan nog gebruikt worden, volgens dezelfde regels als de horeca, met bijkomend 
de verplichting dat een (plexi)scherm het contact tussen bewoner en bezoeker buffert.  
Het verlaten van de voorziening verliest zijn vanzelfsprekendheid. Of het kan is het resultaat van een dialoog 
tussen de voorziening, de bewoner en zijn context. Er wordt in elk geval gesensibiliseerd dat steeds alle regels 
van hygiëne en bescherming worden toegepast.  In de gemeente mag ook geen uitbraak zijn. 
 
Deze aanpak ent zich op de ingestelde praktijk waarbij het lokale bestuur de regie voert. Aan voorzieningen 
wordt dan ook gevraagd extra alert te zijn en de lokale situatie te monitoren, door de website van Sciensano te 
raadplegen. Sciensano hanteert immers waarschuwingsdrempels om de evolutie van het coronavirus lokaal te 
monitoren. Wanneer de waarschuwingsdrempels overschreden zijn, zal het agentschap Zorg en Gezondheid dit 
signaleren aan het lokale bestuur en wordt de situatie ter plaatse verder geanalyseerd. Als Zorg en Gezondheid 
de uitbraak bevestigt worden gepaste maatregelen voorgesteld. 
Bij lokale toenames van de besmettingen kunnen de woonzorgcentra dan ook best contact opnemen met het 
lokaal bestuur. Het is dan  belangrijk de aard en impact ervan te kennen om zo goed te kunnen bepalen welke 
bijkomende maatregelen de voorziening moet treffen. Dit gebeurt best na lokaal overleg. De lokale besturen 
kunnen bovendien extra ondersteuning organiseren voor de zorgvoorzieningen (directie, CRA, medisch 
verantwoordelijke). 
 
De communicatie daarover onder de vorm van aangepaste richtlijnen vertrekt vandaag nog naar de 
voorzieningen. Het persbericht ook, later op de avond na nazicht door de koepels. 
 
De Taskforce vraagt dat ook voor de sectoren jeugdhulp en personen met een handicap snel gecommuniceerd 
wordt. Dat kan op basis van het eerder vastgelegde kleurcode-instrumentarium. Er zal wel niet meer over 
kleuren, maar over situaties worden gesproken. Enige uitzondering vanwege de vereiste afstemming op 
onderwijs is de buitenschoolse kinderopvang. 

Task Force COVID-19 Zorg 
 
Verslag – 23/07/2020 
 



 

pagina 2 van 2 

De richtlijnen voor deze sectoren vertrekken morgen, vrijdag. Dat is toch het streefdoel. 
Belangrijk: de Taskforce beslist, aansluitend bij het toenemend belang van het dragen van een mondmasker in 
de samenleving, het dragen van een mondneusmasker voor het personeel -voor zover dat al niet het geval is- 
verplicht te maken in de geestelijke gezondheidszorg, de revalidatiesector, het welzijnswerk en de sector 
personen met een handicap (daar enkel voor de zorg voor plus-12-jarigen). 
 
De Taskforce vraagt dat ook voor de andere sectoren de komende tijd een aangepast kader wordt uitgetekend. 
Daarom zal de Projectgroep de komende weken blijven vergaderen. 
 
Communicatie 
De voorzitter kan niet anders dan meteen communiceren gezien de druk van de pers, met name over de 
woonzorgcentra. 
Het persbericht vertrekt, zoals hiervoor al gemeld, later op de avond, na nazicht door de koepels. 
Over de sectoren VAPH en Opgroeien wordt later gecommuniceerd (aansluitend bij het vertrekken van hun 
richtlijnen). 
 
Varia 
Er wordt gevraagd dat de koepels en de vakverenigingen zorgpersoneel zouden sensibiliseren om aan de 
arbeidsgeneesheer te melden dat ze als HRC zijn gedetecteerd door de contactopsporing. Dat wordt morgen op 
de Vlaamse stuurgroep besproken. Er zal een tekstvoorstel in die zin worden voorgelegd aan de vakverenigingen. 
 
Er wordt aandacht voor gevraagd dat hulpverleners bij het afsluiten van wijken toegang tot hulpbehoevenden 
blijven krijgen en, omgekeerd, dat ze hun eventuele afgesloten woonplaats kunnen verlaten om te gaan werken. 
 
Voortaan worden naast de effectieve leden ook opnieuw de plaatsvervangers uitgenodigd voor de 
vergaderingen van de Taskforce. 
 
De Takforce vergadert de komende drie weken indien nodig telkens op donderdag om 18u. De Projectgroep 
Richtlijnen de (woens)dag ervoor. Uitnodigingen volgen. 


