
Taskforce
COVID-19
Zorg
31/10/2020



2

Agenda

Terugkoppeling federale werkgroepen

Terugkoppeling werkgroepen

Communicatie

Varia



Terugkoppeling federale 
werkgroepen



Terugkoppeling werkgroepen



5

Projectgroep Richtlijnen 31 oktober
Bespreking, per sector, van nodige aanpassingen aan de Richtlijnen door de 

beslissingen van het Overlegcomité van 30 oktober.
Algemene aandachtspunten:

Hoe omgaan met ‘groepsactiviteiten’ in de context van zorg en 
ondersteuning (= een gelaagd begrip: van dagbesteding voor 
personen met een handicap, over buitenactiviteiten in een Lokaal 
Dienstencentrum en kringgesprekken in een therapeutische 
setting, tot atelieractiviteiten). Vraag is hoe die zich verhouden tot 
de beslissing van het Overlegcomité om het samen zijn van 
mensen (buiten) te beperken tot 4 personen (en de wettelijke 
vertaling daarvan). De Projectgroep geeft aan dat de context van 
zorg en ondersteuning bijzonder is, minstens kan zijn. Daarom 
wordt voorgesteld om het volgende standpunt aan de Taskforce 
voor te leggen: ‘groepsactiviteiten kunnen, met een maximum van 
vier personen, tenzij de voorziening oordeelt dat de meerwaarde 
van de activiteit voor de gebruikers van die aard is dat, 
uitzonderlijk, van dat aantal moet worden afgeweken.’
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In het algemeen wordt ook aandacht gevraagd voor 
‘lotgenotengroepen’ en de contacten die zij nog (moeten) kunnen 
hebben. Dat punt, waarbij onder andere het Trefpunt Zelfhulp en 
Patiëntenverenigingen in het vizier komen, wordt op de volgende 
Projectgroep opnieuw geagendeerd.

Tot slot vermelden we de discussie over de bezoekregeling in WZC. 
Enerzijds geeft men aan verder te kunnen met de bestaande 
regeling (1 nauw contact en 1 sociaal contact), anderzijds wordt 
het altijd dragen van een (chirurgisch) mondneusmasker door 
bezoekers bepleit gelet op de weer sterk verslechterde situatie.
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Bespreking en goedkeuring van de voorgelegde Richtlijnen voor:

reva-PVT-CGG-IBW

jeugdhulp

personen met een handicap

welzijnswerk

kaderrichtlijn thuiszorg 

WZC



Communicatie



Varia
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