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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Geen bijzonder nieuws te melden. 
 
Opvolging actuele situatie 
De Taskforce krijgt wekelijks een overzicht van het aantal uitbraken in de verschillende sectoren. We verwijzen 
voor de cijfers daarover naar de ppt die met dit verslag één geheel vormt.  
 
Projectgroep Materiaal 
De Taskforce neemt kennis van het feit dat de geplande leveringen tijdens de zomer gebeurd zijn. 
Er wordt aandacht gevraagd voor het feit dat blijkbaar soms zelfs een teveel aan alcoholgel is geleverd, wat ook 
dreigt te leiden tot oneigenlijk gebruik. De koepels gaan in dit verband bij hun leden na wat de situatie is op het 
terrein zodat het bestel- en leveringsgebeuren daar eventueel aan kan worden aangepast. Daarnaast blijft de 
situatie op het vlak van schorten en handschoenen moeilijk. 
De Taskforce neemt ook kennis van een eenmalige bevraging rond zuurstof die zeer recent is vertrokken naar 
de WZC, de PVT en VAPH-voorzieningen. Bedoeling is de vinger aan de pols te houden over de noden en de 
voorraden op dat vlak. Op die manier kan, indien nodig, snel en effectief gereageerd worden. 
De Projectgroep Materiaal zal voortaan elke veertien dagen vergaderen. 
 
Projectgroep externe partners 
Er was één agendapunt, met name de toekomst van ‘helpdehelpers’. De Taskforce sluit zich aan bij de besluiten 
van de Projectgroep. Concreet sluit ze zich aan bij de algemene vraag om het platform aan te houden, maar ook 
bij de optie om zowel de verwachtingen van wie zich aanbiedt op het platform, als van wie er gebruik van maakt, 
maximaal helder te formuleren en toe te passen. In dat verband bespreekt de Projectgroep in zijn volgende 
vergadering een voorstel van toekomstgericht concept, dat uiteraard ook aan de Taskforce wordt voorgelegd. 
Ondertussen blijft de ge-update versie online. Belangrijk: tijdens de zomer is het vrijwilligersaanbod 
geactualiseerd. Na bevraging resten nog ruim 500 reële engagementen van vrijwilligers, t.o.v. de 5000 die er op 
een bepaald moment waren. 
 
De Prjectgroep externe partners plant voortaan tweewekelijkse vergaderingen. 
 
Projectgroep Richtlijnen 
De Taskforce neemt kennis van het voornemen om voor de ouderenzorg op middellange termijn werk te maken 
van een meer op kaders gerichte richtlijn-aanpak, aangevuld met een vademecum met meer concrete 
detailinformatie. Daarbij zal er aandacht zijn voor consistentie met tegelijkertijd lopende 
afstemmingsoefeningen. Er zal ook, zeker voor het vademecum, worden voortgebouwd op wat al aan goed 
materiaal beschikbaar is en waar mogelijk zal een intersectoraal perspectief gelden. 
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Het draaiboek contactonderzoek voor LDC, CDO en CDV zal, zoals goedgekeurd door de Projectgroep, worden 
voorgelegd aan de Vlaamse stuurgroep contact tracing om ook daar goedkeuring te krijgen; het zal aansluitend 
ter informatie aan de Taskforce worden bezorgd. Er wordt nagegaan of voor het welzijnswerk een analoog 
traject moet worden gelopen. 
 
Voortaan neemt het expertisecentrum dementie deel aan deze Projectgroep. 
 
De Taskforce blijft wat langer stilstaan bij het, ook in de Projectgroep besproken, blijvend opduikende complexe 
spanningsveld rond bezoek aan woonzorgcentra. Dat gebeurt onder meer naar aanleiding van schrijnende 
signalen van familieleden van bezoekers. Anderzijds zijn ook verhalen bekend van bezoekers die zich soms 
onredelijk opstellen. Daarop geënt bevestigt de Taskforce, zoals eerder door haar gesteld en ook vastgelegd  in 
de bezoekersrichtlijn, het belang van het maximaal realiseren van bezoekmogelijkheden die vertrekken van de 
noden van de bewoners. De krijtlijnen daarvoor zijn duidelijk. De problematiek situeert zich meer op hoe de 
individuele woonzorgcentra daar soms mee omgaan. De voorzitter wil de dialoog daarover gestaafd voeren en 
vraagt dat de koepels bij hun leden polsen naar de realiteit op het terrein. Ze stemmen er alle drie mee in daar 
werk van te maken. De bevindingen die daarbij naar voor komen zullen een volgende Projectgroep Richtlijnen 
voeden in de bespreking en inschatting van de situatie. De Taskforce verwacht van de Projectgroep een concreet 
voorstel dat zich kan situeren op het vlak van de Richtlijnen en/of op het vlak van sensibilisering en 
beeldvorming. 
We vermelden hier al dat ook de Projectgroep Psycho-sociaal welzijn zich heeft uitgesproken voor een maximaal 
menselijk uitwerken van bezoek aan bewoners van woonzorgcentra. 
De Taskforce sluit zich aan bij het voorstel van een lid om de resultaten van de bevraging van de koepels niet af 
te wachten en het standpunt van de Taskforce bekend te maken via een persbericht.  
 
Het verdere vergaderritme zal de Projectgroep Richtlijnen nog bepalen. 
 
Projectgroep Psycho-sociaal welzijn  
Behalve over het bezoek aan de WZC, zoals hiervoor al vermeld, heeft deze Projectgroep zich gebogen over een 
toekomstperspectief voor dezorgsamen.be. De Taskforce neemt er kennis van dat dit platform het komend jaar 
in de lucht blijft. Het Steunpunt GGZ neemt daarvoor, in partnerschap, het trekkerschap op. Daarbij is een 
ondersteunende governancestructuur afgesproken die zowel inhoudelijk als communicatief zal opereren. Voor 
de langere termijn (vanaf september 2021) zal de Projectgroep een aanpak uitwerken die de opgebouwde kennis 
en expertise consolideert. 
 
Artsen zonder Grenzen was te gast in de Projectgroep. Zij hebben hun rapport toegelicht. Zij maakten van de 
gelegenheid gebruik om onder meer ook aan te stippen dat zij de mobiele teams GGZ verder ondersteunen en 
ook investeren in ondersteuning van personeel in WZC. 
 
De Projectgroep Psycho-sociaal welzijn plant wekelijks te vergaderen als de agenda daartoe noopt. 
 
Projectgroep Testing 
Vanuit de wetenschappelijke invalshoek wordt melding gemaakt van het lopende proces om speekseltesten te 
kunnen realiseren en valideren. De betrouwbaarheid uit een beperkt aantal testen in twee WZC is aanvaardbaar, 
de afname op zich geen evidentie (beperkte spontane speekselproductie bij ouderen). Het testen wordt verder 
gezet. De ministers van WVG en Onderwijs worden in dat verband aangeschreven. 
Wat antigeentesten betreft blijft behoedzaamheid geboden omdat die nog (steeds) niet op punt staan. Er wordt 
met name gewaarschuwd voor mogelijke risico’s bij de kwetsbare doelgroep van ouderen. 
Tot slot wordt gewezen op de lijst van betrouwbare serologische testen die Sciensano recent heeft gepubliceerd. 
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In een tweede punt neemt de Taskforce kennis van het feit dat van een eerste reeks WZC die, vanwege hun 
ligging in een sterk besmette regio, preventief kunnen testen, 56 van de 84 WZC zijn ingegaan op het aanbod. 
Redenen om dat niet te doen zijn van budgettaire aard (impact preventiepunten arbeidsgeneeskundige dienst 
wellicht), angst voor vals positieve resultaten en voor mogelijke negatieve reacties. Een aantal hebben ook niet 
ingetekend omdat ze zelf al voor een globale testing hadden gezorgd. 
De Taskforce neemt ook kennis van de lijst van WZC die op korte termijn in een tweede ronde zullen worden 
uitgenodigd voor een preventieve testing (WZC gevestigd in locaties met meer dan 100 besmettingen op 
100.000 inwoners). 
Een lid vraagt, refererend aan het toch niet geringe aantal weigeringen, dat goed wordt gecommuniceerd over 
wie wordt aangeschreven, onder meer om de Comités voor Preventie en Veiligheid hun rol te kunnen laten 
spelen. 
 
Er rijst een vraag over wie de kost voor het testen van stagiairs op zich kan nemen. In dat verband zal worden 
nagekeken hoe dat is geregeld tijdens de eerste golf. Die gegevens worden snel bezorgd aan Z&G, zodat daarvan 
vertrekkend, ook nu een aanpak en betaling vorm kunnen krijgen. 
 
Projectgroep Cijfers en Monitoring 
Het voorstel van de vorige Taskforce om de beschikbare data (Zorgatlas, Controletoren) te laten analyseren door 
universiteiten is bij deze laatsten aangekaart. De gesprekken over onderzoekslijnen en het gebruik van de 
resultaten loopt. Er zal periodiek naar de Taskforce worden teruggekoppeld. 
 
In de marge polst een lid naar het rapport waarover een krant recent berichtte. Dat rapport wordt nog tijdens 
de vergadering via de chat gepost. 
 
 
Communicatie 
Er zal, zoals hiervoor beschreven een communicatie worden uitgewerkt over bezoek aan de WZC. Die kan als 
persbericht deze week vertrekken. 
 
Varia 
In de varia wordt gevraagd snel te kunnen beschikken over het RMG/RAG-advies over antigeentesten. 
 
Bijkomend wordt aangekaart dat een afgestemde onderzoeksaanpak nodig blijft. Nog steeds zien we overlap in 
verschillende onderzoeksinitiatieven. 
 
Tot slot worden de vergadermomenten tot midden oktober meegedeeld. Ze staan opgelijst in de ppt die deze 
vergadering vergezelt. 


