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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Geen bijzondere aspecten te melden. 
 
Opvolging actuele situatie 
De Taskforce neemt kennis van de actuele situatie op het vlak van besmettingen en uitbraken. We verwijzen 
daarvoor naar de ppt die met dit verslag één geheel vormt.  
 
Aansluitend bij de presentatie worden twee vragen gesteld. Allereerst of het mogelijk is de weekendregistratie 
in de WZC weg te laten en te vervangen door het opgeven van de zaterdag- en zondag-cijfers op maandag. Na 
overleg wordt beslist de weekendregistratie te behouden, onder meer gelet op de aanhoudend moeilijke 
besmettingscontext in de samenleving en de WZC. Daarnaast spelen ook logistieke en administratieve aspecten. 
Begin volgend jaar kan de situatie opnieuw worden geëvalueerd. 
Een vraag naar eenduidigheid van de cijfers tussen de dashboards en de rapportage aan de Taskforce wordt 
bilateraal uitgeklaard tussen de vraagsteller en Zorg en Gezondheid. 
 
Projectgroep Psycho-sociaal welzijn 
De bevraging ‘Power tot care’ loopt. Aan de koepels wordt gevraagd er mee hun schouders onder te zetten. 
Hetzelfde geldt voor het mee bekend maken van een webinar over omgaan met stress. Voor dat laatste blijven 
voorbeeldcasussen welkom. 
 
Het steunpunt geestelijke gezondheid heeft e-cards voorbereid die voorzieningen kunnen gebruiken om hun 
medewerkers een hart onder de riem te steken. Ze zullen worden bezorgd aan onder meer de koepels. 
 
De Projectgroep vraagt aandacht voor het ‘welzijnsaspect’ dat vasthangt aan het vaccineren. Bij uitstek bij de 
kwetsbare doelgroepen roept vaccineren mogelijk vragen op. De Taskforce erkent dat en beklemtoont het 
belang van duidelijke informatie en gericht sensibiliseren. Die nood wordt bevestigd door een verwijzing naar 
de vragen van personeel in voorzieningen die  eerder positief waren en die polsen naar het effect daarvan op 
de vaccinatie. 
 
In de marge daarvan worden bijkomende vragen gesteld naar de stand van zaken en de keuzes die vasthangen 
aan de vaccinatiestrategie zoals die momenteel vorm krijgt. 
In elk geval zullen enkele schema’s worden aangereikt via Teams die de prioritering schematisch vatten en 
duiden. 
Tijdens de vergadering wordt alvast volgend stramien toegelicht: 
-in een eerste categorie 1A komen personeel en gebruikers van de volgende residentiële voorzieningen aan de 
beurt: WZC (met inbegrip van geregistreerde vrijwilligers -niet de brede invulling van de vrijwilligers, net zomin 
als de centra voor dagopvang) en bijhorende assistentiewoningen, PVT, kwetsbare doelgroepen VAPH en 
inloopcentra daklozen van het Algemeen Welzijnswerk; 
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-in categorie 1B situeren zich de zorgverstrekkers, zowel in de ziekenhuizen als op de eerste lijn (waarbij bepleit 
is ook de thuiszorg hier op te nemen); 
-vervolgens mikt men op de 65-plussers, gevolgd door de 45- tot 65-plussers met een problematiek van 
comorbiditeit, waarna de essentiële functies zullen volgen. Die laatste worden op korte termijn bepaald, mee 
op voorzet van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming. 
 
Om een en ander gestroomlijnd te kunnen uitwerken komen er per doelgroep werkgroepen waaraan ook de 
koepels zullen kunnen participeren. 
 
Belangrijk is dat de strategie en vooral de timing altijd afhankelijk is van de beschikbaarheid van vaccins. 
Verwijzend naar de situatie in Nederland waar een firma aanvankelijk 1 mio vaccins beloofde, waar er nu slechts 
de helft beschikbaar blijken, wordt gehoopt dat onze bestellingen het geplande ritme aanhouden. Wat niet 
verhindert dat er gedurende het proces dat we de komende maanden zullen lopen permanent nood zal zijn aan 
opvolging van de situatie en keuzes die aansluiten bij de vigerende vaccincontext. 
Besluitend wordt het belang van eenduidige communicatie, zoals ook al in het vorige punt, beklemtoond. In dat 
verband: de laatste stand van zaken is terug te vinden op ‘laatjevaccineren.be’. 
 
Projectgroep Testing 
Dat de cijfers stabiliseren is het gevolg van een combinatie van factoren. Ook gedraagt dit virus zich 
seizoensgebonden, met een verheviging in de winter. De situatie moet in ieder geval goed worden gemonitord 
en verder onderzocht. 
 
Enkele aspecten die verder vanuit de Projectgroep worden ingebracht: de aanvragen voor preventief testen zijn 
momenteel beperkt, de registratietool wordt zoals voorzien operationeel op 10 december, er zijn nog steeds 
geen antivirale middelen met goed resultaat bij COVID-patiënten (wat het belang van testen en vaccineren 
beklemtoont), het federale platform kende de voorbije dagen problemen (van logistieke en IT-aard) waar, 
uiteraard, aan wordt gewerkt (met het signaal dat patiënten die daarmee te maken krijgen best hun huisarts 
raadplegen) en, tot slot, wordt de bestaande inzet van sneltesten (clusters en symptomatische personen, in 
zorgvoorzieningen gecombineerd met een PCR-test) bevestigd. 
 
Communicatie 
Er wordt geen actieve communicatie gepland. 
 
Varia 
In de varia wordt de vergaderplanning hernomen en bevestigd. 


