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Terugkoppeling federale werkgroepen 
De situatie wordt gemonitord. Er zijn geen bijzondere aspecten onder de aandacht te brengen. 
 
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.  
 
In de marge wordt gevraagd of het mogelijk is bij uitbraken in WZC die gekenmerkt worden door een snelle 
verspreiding, na te gaan of de Britse variant in het geding is. De voorzitter licht naar aanleiding van deze vraag 
de pilootprojecten in Antwerpen (en binnenkort) Brussel toe. De resultaten daarvan kunnen leiden tot een RAG-
advies met een impact op de quarantaine- en isolatiepraktijken en wenselijkheid van een tweede test. Het is 
nog even afwachten wat de resultaten zullen zijn van de pilootprojecten. Mee op basis van die resultaten zal de 
Projectgroep Testing zich volgende week buigen over de vraag of ook in de WZC met snelle uitbraken het 
opsporen van de meer besmettelijke variant mogelijk en opportuun is. 
 
Projectgroep Richtlijnen 
Het federale corona-commissariaat heeft een nazicht gevraagd van onze richtlijnen, en wel volgens een 10-
puntenchecklist : Respecteer de geldende wetgeving, Duid een COVID-coördinator aan, Communiceer, 
informeer, motiveer, Social distancing, Hygiëne, Reiniging en ontsmetting, Verluchting, Persoonlijke 
bescherming, Beheer besmette personen, Compliance en handhaving. 
De administraties hebben die oefening gedaan en daaruit blijkt dat quasi alle richtlijnen conform de 
verwachtingen van het corona-commissariaat zijn. Er is slechts nood aan een paar kleine detailaanpassingen. De 
administraties voeren nu waar nodig die eventuele kleine aanpassingen door en  beslissen ook op welk moment 
ze worden gecommuniceerd. Het kabinet rapporteert over de vaststellingen aan het corona-commissariaat. 
 
De Projectgroep stelt voor –om verwarring te vermijden- geen algemene vaccinatie-informatie op te nemen in 
de richtlijnen. Een verwijzing naar de algemene vindplaatsen voor die info kan uiteraard wel. De Taskforce stemt 
daarmee in. 
 
De Projectgroep voerde een eerste verkennend gesprek over het impact van de vaccinaties op de werking van 
de WVG-voorzieningen, met een focus op de bezoekersregeling in de WZC. De Projectgroep bepleit, temidden 
grote mediadruk,  behoedzaamheid. Er is geen evidente rechtstreekse link tussen een vaccinatieronde in een 
WZC en het volledig loslaten van de bezoekregeling. Er zijn verschillende aspecten in het geding die mee zullen 
bepalen hoe de bezoekregeling eruit ziet. Medisch (virologisch en epidemiologisch) dient een en ander verder 
uitgeklaard. Zijn dan onder meer in het geding: de vaccinatiegraad in een voorziening, de graad van vaccinatie 
in de samenleving, het al dan niet nog besmettelijk zijn van wie gevaccineerd is, de cijferevolutie i.v.m. het aantal 
besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen, het impact van nieuwe varianten, enz. Tegen de volgende 
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vergadering probeert de Projectgroep een eerste onderbouwd zicht te krijgen op elementen die ter zake sterk 
bepalend zijn.  
De Taskforce sluit daarbij aan met de vraag daar inderdaad pro-actief en prioritair verder werk te maken. 
 
De Taskforce neemt ook kennis van eerste registratiegegevens over de opschorting van bezoek. De Taskforce 
stelt vast dat deze gegevens verdere duiding nodig hebben. Ze vraagt dat in eerste instantie de clusterwerkgroep 
‘richtlijnen woonzorgcentra’ zich zou buigen over de cijfers, en dat met het oog op eventuele conclusies en acties 
die daarop kunnen worden geënt. Op een later tijdstip wordt daarover opnieuw gerapporteerd aan de 
Taskforce. 
 
Projectgroep Psycho-sociaal welzijn 
Wat DeZorgSamen betreft staan twee webinars op stapel: een rond minder piekeren, meer slaap (al ca. 500 
inschrijvingen) en een rond mantelzorg met veerkracht. 
 
Het aanbod van de Zorgscreener impliceert ook een mogelijke proactieve contactname door de dienst Preventie 
en Bescherming op het Werk, die kan doorverwijzen naar onder meer CGG, ELP en CAW.  
Er is, verbonden aan de Zorgscreener ook een link naar Wellweb met informatie over de Zorgscreener, 
infographics, e.d. Dit aanbod wordt gelanceerd op 18/01. 
Het daarbij beschikbare communicatiemateriaal wordt aan de projectgroepleden bezorgd met het oog op 
verdere bekendmaking. 
Tot slot: de Zorgscreener kent een betekenisvol gebruik (ca. 23 keer per dag) 
 
Duiding bij de resultaten van de bevraging Powertocare 
We verwijzen hier naar de omstandige ppt die getoond is en die de resultaten van de bevraging voor Vlaanderen 
omstandig en duidelijk bevat. De ppt wordt op Teams geplaatst. 
De leden van de Taskforce danken de onderzoekers voor hun interessante bijdrage. 
 
Feedback vaccinatie zorgsectoren 
De Taskforce neemt kennis van de mondelinge toelichting bij de laatste stand van zaken, en dat onder de noemer 
‘alles beweegt’ … 
 
Communicatie 
Vanuit de Taskforce komt er geen actieve communicatie.  
 
Varia 
Het ontvangen overzicht van onderzoeken over de COVID-19 situatie wordt op Teams geplaatst. 


