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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Centraal staat de monitoring van het stijgend aantal opnames. De bezorgdheid daarover groeit. 
 
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. Voor het eerst wordt ook ingegaan 
op de registratiegraad en op besmettingen bij en afwezigheden van het personeel in de WZC. 
 
Aansluitend bij de schets van de stand van zaken, wordt gevraagd of de absolute cijfers kunnen worden 
gerapporteerd -nu is de bevraging per WZC-, dit ook om te kunnen vergelijken met op die manier nationaal 
gerapporteerde cijfers. 
N.a.v. de cijfers over de afwezigheden van personeel, ontspint zich een dialoog over de aanpak van dit gegeven 
dat velen bezorgd maakt. Er wordt gevraagd het gesprek daarover pro-actief te voeren, ook in de daarvoor 
voorziene fora van sociaal overleg. Het ondertussen afgelopen kaderakkoord (cf uitwisseling van 
personeelsleden; meer uren presteren door deeltijds werkenden) kan richting geven aan dat gesprek. Later zal 
de vergadering hierop terug komen. 
 
Projectgroep Psycho sociaal welzijn 
 
De stand van zaken m.b.t. dezorgsamen wordt toegelicht.  
De personeels-screener is op de website geplaatst en bekend gemaakt. Er is een globale communicatie 
voorbereid die dezorgsamen in de kijker plaatst (15 tot 25-10). Er is ook een coördinator aangesteld. 
De Projectgroep vraagt dat de zorgraden ook de psycho-sociale aspecten van hun opdrachten  mee opnemen, 
beseffend dat op de zorgraden momenteel erg veel afkomt. 
 
Projectgroep Cijfers en Monitoring 
De Projectgroep heeft de data-aanbevelingen van de resolutie van het Vlaams parlement besproken en 
vastgesteld dat daaraan al wordt gewerkt. Wat de aanbeveling betreft “overlijdens” te registreren is het 
standpunt ingenomen breder dan dat te blijven inzetten op registratie, zoals vandaag gebeurt. 
De vraag of en hoe het aspect ‘afwezigheid door quarantaine’ in de registratie wordt opgenomen is besproken. 
Er is ondertussen in een bijkomende vergadering een voorstel uitgewerkt. Dat wordt nog afgetoetst. Het is wel 
de bedoeling de bevraging volgende week in die zin uit te breiden. 
Tot slot wordt gemeld dat er voor wordt gekozen toekomstgericht verder sterk in te zetten op registratie, 
digitalisering en het genereren en ontsluiten van datastromen, ook t.o.v. lokale besturen om hen zo te 
ondersteunen in hun aanpak van lokale situaties. 
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Projectgroep Testing 
Uit wetenschappelijke hoek wordt ontgoocheling geuit over de door de Nationale Veiligheidsraad (NVR) 
genomen maatregelen, en dat in het licht van het stijgend aantal besmettingen. Ook de duurtijd van 
ziekenhuisopnames stijgt en het testbeleid stoot op zijn grenzen. 
 
De Taskforce neemt kennis van cijfers van de preventieve screenings in de WZC. Er zijn zo’n 18.000 testen 
afgenomen. De positiviteitsgraad is erg klein: 1,3% (beeld van 24-08 tot 17-09). 
Ondertussen is evenwel gebleken dat, zoals hiervoor al vermeld, de testcapaciteit op z’n grenzen botst. Dat 
impliceert een ‘rantsoenering’ van preventieve testen tot een duizendtal per dag. Omdat het inzetten daarvan 
moeilijk onderbouwd kan gebeuren (wie komt dan wel of niet in aanmerking?), zal aan de voorzieningen worden 
gecommuniceerd dat er op korte termijn geen preventieve testen meer zullen gebeuren. Op termijn wil men 
het preventief testen laten afhangen van en beslissen door het lokale niveau, en dat op basis van een 
afgesproken uniforme bron van incidentiecijfers. 
 
Het blijft een aandachtspunt dat bedrijfsartsen en CLB-artsen zelf geen testcodes kunnen uitreiken. SMALS werkt 
daarvoor aan een oplossing. Dat is ook belangrijk met het oog op het ontlasten van de huisartsen. 
 
Voor het testen zelf blijft de PCR-test de standaard. De speekseltesten worden verder onderzocht en kunnen 
erg belangrijk worden, vooral voor het op grotere schaal testen in scholen en bedrijven. De validatie van 
antigentesten wordt verwacht tegen eind oktober. 
 
In een reactie betreurt de Taskforce het terugvallen van de preventieve testcapaciteit, net op het moment van 
versoepeling van de bezoekersregeling in de WZC. Er wordt op aangedrongen daarover een sterk signaal te 
geven aan het federale niveau. De minister zal dat doen in het kader van de IMC. 
 
Projectgroep materiaal 
De Taskforce neemt kennis van het overzicht van de planning van leveringen, alsook van het wekelijkse overzicht 
van bestellingen en stockvoorraden.  
 
Projectgroep Richtlijnen 
De Projectgroep meldt dat verder wordt gewerkt aan kaderrichtlijnen voor de WZC. In afwachting daarvan 
worden geen nieuwe actualisaties uitgestuurd, tenzij het om dringende informatie gaat. 
Er zijn ook afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de zorgraden de voorzieningen makkelijker kunnen 
bereiken en omgekeerd. Het gaat dan om het ontsluiten van bronnen die de meest actuele informatie over de 
coördinaten van deze partners bevatten. 
De Projectgroep meldt nog dat ze tijdens een volgende vergadering nagaat of de beslissingen van de NVR nopen 
tot aanpassingen van de richtlijnen. 
 
In de marge wordt gemeld dat een aantal WZC pas zeer recent zijn gestart met het versoepelen van de 
bezoekersrichtlijn. Dat blijft een aandachtspunt. Het feit dat bezoek altijd mogelijk moet zijn is ondertussen wel 
ook door Celeval onderschreven. 
 
Projectgroep Externe Partners 
De Projectgroep vraagt dat het platform helpdehelpers wordt gecontinueerd, en dat in afwachting van een 
reguliere inbedding in vrijwilligerswerk.be. Voor dat laatste vraagt de Projectgroep te waken over de 
gebruiksvriendelijkheid, de snelheid en de rapporteringsmogelijkheden. Een aandachtspunt blijft dat de 
commerciële initiatieven geen gebruik kunnen maken van vrijwilligerswerk.be. 
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De Taskforce komt hier terug op de hiervoor al geformuleerde vaststelling van uitvallend personeel, ook ten 
gevolge van quarantainemaatregelen. Om daar pro-actief op te kunnen reageren neemt het kabinet het initiatief 
tot een ad hoc werkgroep. Leden van de Taskforce kunnen deelnemers aan die werkgroep melden aan het 
kabinet, met de voorzitter en de secretaris van de Taskforce in cc. 
 
Communicatie 
Er wordt geen globale communicatie gepland. De hiervoor vermelde communicatie naar de voorzieningen over 
de verminderde mogelijkheden tot preventief testen vertrekt wel. 
 
Varia 
De prioritering voor het griepvaccin stelt dat ‘gezondheidswerkers’ mee op de eerste rij staan. Maar die term 
kan ruim of ook eng geïnterpreteerd worden. Als dat laatste gebeurt, dan vallen bvb. de medewerkers in de 
sector personen met een handicap uit de boot. Om dat de vermijden zal de voorzitter dit aankaarten bij het 
FAGG. Het wordt ook gesignaleerd aan de IMC. 
 
Er wordt geïnformeerd naar de mogelijkheden van een pneumokokkenvaccin in de WZC. Recent is een 
overheidsopdracht daarvoor geïnitieerd. Maar ook hier zal het zaak zijn de schaarste te verdelen … Qua aanpak 
zal het ter beschikking stellen lopen zoals voor het griepvaccin, via Vaccinet. 
 
Een lid signaleert dat mantelzorgers momenteel soms over hun grens gaan, onder meer omdat de stap naar het 
WZC wordt uitgesteld. Hij vraagt daarvoor aandacht, met name van de thuiszorg. 
Het signaal wordt bevestigd. Thuiszorg en mantelzorgverenigingen nemen dat ter harte.  
Tegelijkertijd is er de vaststelling dat de bezetting kortverblijf in WZC daalt. Terwijl kortverblijf voor 
mantelzorgers een (tijdelijke) verlichting kan betekenen. Er wordt afgesproken dat enkele leden daarover samen 
zitten om te bekijken welke actie mogelijk is. 


