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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Geen speciaal nieuws te melden 
 
Projectgroep Materiaal 
De PG maakt uit de zuurstof-bevraging op dat de situatie onder controle blijft. Dat is een andere vaststelling 
dan deze die n.a.v. een onderzoek van de Universiteit Antwerpen is bekendgemaakt. Op basis van een contact 
met de onderzoeker in kwestie komt er een afstemmings- en uitklaringsoverleg. Daarbij zullen onder meer de 
gehanteerde vragenlijsten voorwerp van gesprek zijn. 
 
Uit het overzicht van de bestellingen en leveringen blijkt dat het voorradig zijn van schorten aandacht vraagt. 
Die markt, zo wordt voorspeld, zal nog enkele maanden weinig perspectief bieden. Alertheid is geboden. 
 
Er wordt melding gemaakt van een vernevelaar voor ontsmetting. Daarover wordt het advies van Z&G 
ingewonnen. Een tool voor het regelen van bezoek aan een voorziening wordt louter ter informatie 
gesignaleerd.  
 
Projectgroep Testing 
Aansluitend bij recente wetenschappelijke bevindingen waaruit blijkt dat een controle-strategie op niet 
symptomatische personen lacunes vertoont, bespreekt de PG de teststrategie. We verwijzen naar de ppt voor 
de omschrijving ervan. Samengevat komt het hierop neer: bij 1 positief geval in een collectiviteit wordt elkeen 
getest (mogelijk beperkt tot een afdeling, leefgroep), met (bij negatief resultaat) hertesting na 5 dagen; hoog-
risico contacten van een geval van COVID-19 die zelf beroepshalve in contact staan met mensen die het 
risico lopen een ernstige vorm van de ziekte te ontwikkelen (volgens de regels uiteengezet in de 
contactprocedure, namelijk een test op dag 12 van de isolatieperiode): medisch verantwoordelijke maakt een 
risico-inschatting; bij ziekenhuisopname wordt getest conform de voorschriften en lokale afspraken; ook elke 
nieuwe bewoner in een collectieve voorziening wordt getest (bij negatief resultaat eventueel een hertesting), 
inclusief heropname na een lange afwezigheid (niet bij terugkeer uit de thuissituatie). 
 
Voor de contactopvolging worden momenteel de scripts verder uitgetekend. Voor de collectieve 
voorzieningen maakt men werk van een ‘prototype’, een basismodel, dat dient als vertrekpunt voor verfijning 
in alle sectoren. Er zijn overigens al contacten met die sectoren. 
Het blijft zo dat de TF van zaterdag geïnformeerd wordt over alles wat op dat moment bekend is over tracing, 
ook wat de vermelde scripts betreft. 
  
Projectgroep Cijfers en monitoring 
De centrale vraag die de PG heeft besproken gaat over het al dan niet aansluiten bij de nieuwe federale 
Sciensano-bevraging. Een keuze maken kan nu nog niet omdat er nog uit te klaren onduidelijkheden zijn, 
onder meer over de vragenlijst zelf. De dialoog daarover gaat verder. 
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Theoretisch blijven er twee mogelijkheden open: ons Vlaams systeem analoog maken aan dat van Sciensano 
en dus zo aansluiten bij het federale platform, of onze Vlaamse vragenlijst behouden en eventueel later 
aansluiten. In afwachting van (meer) duidelijkheid houden we de nu gangbare praktijk aan. 
 
Communicatie 
Er zijn geen elementen die nopen tot communicatie. 
 
Varia 
Er wordt navraag gedaan naar een mogelijk impact van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 
vandaag op onze regelingen. Dat lijkt er op het eerste gezicht niet te zijn. 
 
Er wordt nog eens en met nadruk gevraagd dat de gemaakte communicatie-afspraken worden gerespecteerd. 
Dat naar aanleiding van een verrassend communicatielek naar Belga over de bezoekersregeling in de sectoren 
jeugdhulp en personen met een handicap. 
 
Tot slot wordt bevestigd dat, zoals al aangegeven, zaterdag de contactopvolging op de agenda staat.  


