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Terugkoppeling federale werkgroepen 
De situatie wordt permanent gemonitord. De laatste cijfers voor de ziekenhuizen wijzen op een plateau, maar 
op een hoog niveau. Er wordt nog een verdere stijging verwacht en daarom wordt een opschaling voorbereid. 
De vastgestelde stijging hangt wellicht samen met het effect van nieuwe varianten. Momenteel brengt men in 
kaart om welke populatie het gaat, waarbij onder meer het aspect leeftijd zal worden bekeken. Een eerste indruk 
wijst op een verhoogd aantal opnames van mensen rond de leeftijd van 65.  
 
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.  
Voor de vastgestelde stijging van afwezigen in de gezinszorg, is navraag gedaan. Daarbij blijkt dat die stijging het 
gevolg is van afwezigheden door bijwerkingen na vaccinatie. 
 
Projectgroep Richtlijnen 
De Projectgroep meldt de volgende aanpassingen aan de richtlijnen n.a.v. de beslissingen van het Overlegcomité 
van 5 maart: voor de WZC is een aanpassing verstuurd over de kapper  die opnieuw kan (waarbij 
behoedzaamheid en het gebruik van een aparte, goed geventileerde ruimte is bepleit) en ook het maximaal 
aantal buiten te ontmoeten mensen is geactualiseerd. Voor de regionale dienstencentra is gepreciseerd dat 
georganiseerde groepsactiviteiten nog niet kunnen. De VAPH-voorzieningen krijgen een kleine aanpassing, ook 
hier wat de kapper betreft en voor de jeugdhulp zijn geen aanpassingen nodig. 
 
De Taskforce stemt er mee in dat de weekendregistratie in de WZC wordt stop gezet, althans in deze fase van 
de pandemie. 
 
Bijkomend wordt gemeld dat vorming aan groepen door de CGG vooralsnog niet kan. En dat voor residentiële 
voorzieningen de principes van testen en tracing, van quarantaine en, desgevallend van cohorteren, vooralsnog 
blijven gelden en indien nodig op maat van een individuele situatie worden toegepast. 
 
Projectgroep Psycho-sociaal welzijn 
Deze Projectgroep is niet doorgegaan bij gebrek aan agendapunten. Wel wordt meegegeven dat de Power to 
care-enquête loopt van 16 tot 23 maart. Bekendmaking en sensibilisering, ook door de koepels, is wenselijk. 
 
Feedback vaccinatie zorgsectoren 
De TF neemt kennis van de mondelinge toelichting bij de stand van zaken op het vlak van de vaccinaties in en 
de vaccinatiestrategie voor de zorgsectoren.  
Daarbij aansluitend meldt een lid dat een aantal zorgprofessionals van de eerste lijn wel op de lijst van mensen 
staat dat moet worden uitgenodigd, maar dat de uitnodiging zelf niet volgt. Er wordt verduidelijkt dat het om 
een bug gaat die momenteel wordt weggewerkt. De betrokkenen -op dit moment is niet duidelijk om hoeveel 

Task Force COVID-19 Zorg 
 
Verslag – 10/03/2021 
 



 

pagina 2 van 2 

mensen het gaat- worden persoonlijk verwittigd. Dat geldt voor alle sectoren, ook voor eventueel VAPH-
personeel dat in dat geval zou zijn. 
Naar aanleiding van de vraag om eenzelfde aanpak te voorzien voor de cliënten zelfstandig wonen als voor de 
collectieve dagcentra (ophalen vaccinaties in vaccinatiecentrum en toedienen in de voorziening) wordt gesteld 
dat dit zal worden nagegaan in overleg met de administratie. Gelet op het beperkt aantal units die in het geding 
zijn, acht men de gevraagde oplossing mogelijk. 
 
Communicatie 
Er is geen communicatie gepland.  
 
Varia 
De vergadering van volgende week zal, op vraag van de voorzitter en met het akkoord van de leden, plaats 
vinden om 15u en niet om 16U. 
 
De vergaderingen van de Projectgroepen en de Taskforce worden verder ingepland aan hetzelfde ritme en op 
dezelfde momenten van de week en dat tot eind juni, ook in de paasvakantie. Annuleren kan als blijkt dat een 
overleg niet nodig is. 
 
Er wordt bevestigd dat de afspraken over “thuisvaccinaties” morgen, 11 maart, op punt worden gesteld en ook 
worden toegelicht tijdens de voorziene webinar. 


