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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Geen speciaal nieuws te melden 
 
Projectgroep Richtlijnen 
De PG Richtlijnen heeft drie doorstartregelingen goedgekeurd. De eerste geldt voor de gezinszorg en 
thuisverpleging. Bedoeling is een doorstart te maken op 18 mei. De richtlijnen focussen op wat “niet-essentiële” 
huisbezoeken wordt genoemd. De voorgestelde aanpak bouwt voort op de aanpak die de voorbije weken en 
maanden doorlopend is bestendigd voor gegarandeerde zorg. Centraal in de richtlijn staat de gezinszorg omdat 
de thuisverpleging grotendeels het RIZIV-spoor volgt. 
De TF sluit zich aan bij de goedkeuring van de PG. 
 
Daarnaast meldt de PG uit de bespreking van de voorgestelde doorstartregeling voor de Lokale Dienstencentra 
dat de beoogde doorstartdatum van 25 mei -in eerste instantie voor 1 op 1 – contacten - een aanpassing van 
het MB vereist. Nu bevat die een sluiting tot en met 7 juni. Een wijzigingsbesluit wordt voorbereid. Bijkomend 
dient zich een technisch nazicht aan van de richtlijnen, op twee vlakken: enerzijds m.b.t. de erin opgenomen 
medische bepalingen, anderzijds over het kunnen opereren in een andere infrastructuur. Z&G engageert zich 
tot een snel nazicht van die elementen zodat de richtlijnen, daaraan aangepast, kunnen vertrekken op vrijdag 
15 mei. Daarbij wordt, naar analogie met de andere clusterrichtlijnen, ook de opgenomen ‘subsidieparagraaf’ 
geschrapt. 
 
Tijdens de bespreking van de PG en daarop geënt ook in de TF wordt ingegaan op het spanningsveld tussen de 
mogelijkheden voor de burgers (n.a.v. beslissingen van de Nationale VeiligheidsRaad) enerzijds en die voor 
cliënten in onze sectoren. Dat vereist alertheid omdat onze voorzieningen, als de richtlijnen strenger zijn,  
daardoor mee onder druk komen te staan. Het gaat ook om het zoeken naar een billijke aanpak, bvb voor 
vitale ouderen die nu soms een woonzorgcentrum, annex assistentiewoning, niet mogen verlaten, terwijl 
anderen wel in staat zijn dat conform de voor de burgers geldende maatregelen te doen. Tegelijkertijd wordt 
in dat verband behoedzaamheid bepleit, ook gelet op de globale kwetsbaarheid van de doelgroep. Wordt 
ongetwijfeld vervolgd. 
 
De doorstartregeling voor de diensten oppashulp, diensten gastopvang, verenigingen voor mantelzorgers en 
gebruikers en vrijwilligers in palliatieve netwerken wordt goedgekeurd. Evenwel ook mits technisch nazicht 
van de medische bepalingen. Ook hier engageert Z&G zich tot een snelle lezing, mee gelet op de voorgestelde 
doorstartdatum van 18 mei (behalve voor het groepsaanbod mantelzorg en nieuwe gebruikers in gastopvang 
waarvoor XXX naar voor wordt geschoven, dit uiteraard steeds indien de maatregelen van de Nationale 
Veiligheidsraad op dat ogenblik dit mogelijk zullen maken). 
 
In de marge van deze bespreking wordt ingegaan op de positie van vrijwilligers die 65+ zijn en dus tot een 
risicogroep behoren. Er is eenstemmigheid over het feit dat leeftijd op zich in deze geen discriminerende 
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impact mag hebben. Anderzijds is er vraag naar richtinggevende bepalingen die de participatie van oudere 
vrijwilligers en de keuzes die daarbij gemaakt worden in individuele situaties ondersteunt. 
 
De regeling voor weekendbezoek in de jeugdhulp wordt goedgekeurd. Dat kan omdat gevolg is gegeven aan de 
vraag van de PG om twee aanpassingen te doen, die allebei uitzonderingen zijn op het 1-contactbubbel-
principe, met name voor resp. gescheiden ouders en broers en zussen die in een andere situatie leven. De 
startdatum voor de nieuwe regeling is 21 mei, begin van een lang weekend met onder meer hemelvaart en het 
suikerfeest. Twee momenten bij uitstek met een familiaal karakter.  
 
Projectgroep Psycho-sociale ondersteuning 
Wat betreft de inventaris van de noden wordt gemeld dat na een ziekenhuisopname, behalve revalidatie, ook 
psycho-sociale ondersteuning, een reële vraag is. Daarop reagerend wordt onder meer gemeld dat een RIZIV-
conventie in de maak is die die beide elementen een plaats geeft. 
Daarnaast blijken cliënten en hun context meer vragen/klachten te formuleren over hoe met hen is gehandeld 
in de coronacontext (andere kamer, minder mogelijkheden dan voor burgers in de samenleving, …). Er zullen 
kanalen worden aangereikt om daarmee om te gaan (de richtlijnen, de woonzorglijn, …). 
 
Er wordt gevraagd in de mogelijkheid te voorzien dat mobiele support-teams, best in samenwerking met de 
outbreak support-teams, hun aanbod (verder) uitrollen, onder meer gelet op het aflopend engagement van 
bvb. Artsen zonder Grenzen. 
Er is ook bezorgdheid over de overdracht van de coördinatiefunctie van de Schakelzorgcentra (SZC) naar de 
Zorgraden op de eerstelijn. Het is in dat verband zeker niet de intentie de coördinatiefunctie die de SZC nu 
opnemen structureel te bestendigen, maar ze blijven wel tijdelijk coördineren (ook als er geen beddenhuis 
wordt opgestart) en het is de bedoeling, doorheen de overdracht naar de eerstelijnszones, de continuïteit te 
verzekeren. Het bestaande aanbod moet daarin zijn plaats krijgen. Het lijkt niet meteen aan Vivel zelf te zijn 
om die coördinatietaak op te nemen. 
 
De toolbox die ondersteunt wanneer het erom gaat de dialoog aan te gaan met een niet evidente 
bestemmeling (persoon met dementie, een anderstalige, een persoon met doofheid, …) wordt geapprecieerd. 
Hij zal worden gekoppeld aan De ZorgSamen en hij wordt ook breed verspreid. 
 
Tot slot wordt de campagne Zelfzorg aangekondigd. Die start zaterdag 16 mei. In eerste instantie gaat het om 
een ‘zorg voor jezelf’-boodschap, verspreid via (sociale) media. Vanaf 26 mei volgt een tweede luik met tips en 
verwijzingen naar bestaand aanbod. 
 
Communicatie 
Het afgesproken communicatieschema ziet er als volgt uit. 
Op zaterdag communicatie over de op vrijdag te verspreiden richtlijnen voor resp. gezinszorg/thuisverpleging, 
lokale dienstencentra en diensten oppashulp/diensten gastopvang/verenigingen voor mantelzorgers en 
gebruikers/vrijwilligers in palliatieve netwerken. 
De richtlijn voor de weekendregeling in de jeugdhulp gaat vandaag nog de deur uit. Communicatie volgt 
morgen, vrijdag, na de middag. 
 
Varia 
Er blijven vragen leven over de contactopvolging. Er wordt herhaald dat alles wat daarover kan gezegd worden 
op de TF van zaterdag wordt meegedeeld. 
 
Refererend aan het ook hiervoor gesignaleerde spanningsveld ‘voorwaarden voor de burger vs deze voor de 
cliënten van onze sectoren’, wordt de bezorgdheid geuit dat we doordacht moeten omgaan met discrepanties 
tussen beide. Er wordt bepleit beslissingen daarover te nemen met het ethisch kader bij de hand. 


