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Noot vooraf 
Alle genoemde rapporten, documenten, richtlijnen worden, indien beschikbaar, op Teams geplaatst 
 
Terugkoppeling federale werkgroepen 
IMC heeft nota inzet ziekenhuispersoneel in de WZC afgeklopt; voor verbreding naar andere sectoren (PmH, 
jeugdhulp, …) is een opening gemaakt (ook bepleit door voorzitter en door ziekenhuizen). 
Pre-triage-centra zien geleidelijke terugval van instroom; wordt naar impact en consequenties verder bekeken. 
‘Zuurstof’ blijft rode draad; wordt verder in kaart gebracht (registratie, vraag, aanbod). 
Vraag over wat met richtlijn ‘niet kunnen weigeren door WZC van pos bewoner die uit ZH wordt ontslagen’: 
komt later terug. Ook verdere analyse resultaten testen is daarbij relevant. 
Nota gebruik mondmaskers is nu definitief en beschikbaar. 
Persbericht van de IMC geldt in deze context als relevant overzicht. 
 
Terugkoppeling projectgroepen (zie ppt als basisverslag, het onderstaande dient aanvullend daarbij gelezen) 
 
Materiaal 
Korte duiding bij ppt. Algemene lijnen: opvolging dossier zuurstof, opvolging bestellingen en leveringen 
beschermingsmateriaal (accenten: cohortezorg en persoonlijke assistenten PmH) en richtlijn gebruik 
mondmaskers. 
Volgende vergadering: presentatie XXX. Wie wil kan aansluiten. 
Melding van mogelijke tekorten (schorten, brillen, mondmaskers) worden in de volgende Projectgroep 
concreet gemaakt. 
Vraag naar criteria voor verdeling materiaal. Vertrekkend van ‘correct gebruik’ als indicator is een globale 
inschatting gemaakt. Daarop wordt prioritaire verdeling geënt. Eventuele problemen kunnen gemeld worden 
in de Projectgroep. Nu al een signaal uit de jeugdhulp. 
 
Testing 
Omstandige duiding bij de eerste partiële testresultaten, bij de principes voor de verdere verdeelstrategie en 
bij de criteria voor prioritering. Globaal genomen: instemming met geformuleerde voorstellen. 
In de bespreking: 
testen zijn eenmalig; immuniteitstesten zouden er binnen 2 à 3 weken zijn; foto die we nu krijgen maakt 
mogelijk dat we kunnen uitsplitsen besmet-niet besmet; voor GAW lopen twee proeftestingen; 
onduidelijkheid over juiste duur ziekte en besmettelijkheid (blijvend belang van PBM en handhygiëne); 
voorzieningen die testen krijgen afschermen van media-aandacht die ze zelf niet wensen; draaiboek (met 
participatie van bedrijfsartsen uitgewerkt) is versie 1.0, dwz: vertrekbasis voor eventuele actualisering, voor 
specifiëring naar doelgroepen; resultaten testing hebben voor koepels finaliteit dat ze gericht kunnen 
ondersteunen; verdere prioritering: samenspel cijfers-Z&G-betrokken agentschap; federaal callcenter zal 
labo’s ondersteunen bij vragen van voorzieningen. 
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Externe ondersteuning 
Matching vraag-aanbod-aanpak is toegelicht en krijgt instemming. 
 
Afspraken communicatie 
Er volgt een persbericht over in elk geval de testing (eerste resultaten, verdere aanpak) en het matchen van 
vragen naar ondersteuning en het aanbod.  
 
Varia 
Geen  
 


