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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Er worden geen punten gemeld 
 
Terugkoppeling projectgroepen (zie ppt als basisverslag, het onderstaande dient aanvullend daarbij gelezen) 
 
Richtlijnen 
Aansluitend bij de voorstellen opgenomen in de ppt en refererend aan de beslissing van de Nationale 
Veiligheidsraad, ontspint zich een discussie die zich toespitst op drie elementen: duidelijke boodschap en 
correct verwachtingspatroon, al of niet vermelden van een timing, balans vinden tussen ethische en 
operationele invalshoeken, uiteraard alle drie m.b.t. het (gradueel) toestaan van bezoek in de residentiële 
sectoren. Tegelijkertijd wordt besproken welke werkvorm het meest passend is: ingebed in (een) bestaande 
projectgroep(en), bestaande uit een deelverzameling daarvan, al dan niet aangevuld met experten (ethiek). In 
de marge wordt aangegeven dat de regelgeving waar nodig juridisch conform gemaakt wordt aan de nieuwe 
situatie (van 19 april naar 3 mei). 
Slotsom:  
Er wordt gecommuniceerd dat de bestaande richtlijnen voor bezoek onverkort blijven gelden. En dat de TF zo 
snel als mogelijk, per (sub)sector, bepaalt onder welke voorwaarden (en daaraan gekoppeld wanneer) bezoek 
terug mogelijk is. 
Op de TF van morgen, 17-04 wordt het agendapunt van de aanpak hernomen. Daarbij wordt vertrokken van 
de bestaande (ethisch ingekleurde) tekst voor de ouderensector van Zorgnet-Icuro. 
 
In de marge van het gesprek wordt de juridische positie van de gemeenschappen, en daarbinnen de TF, t.o.v. 
de NVR bevraagd. Samengevat: gemeenschappen hebben beslisrecht om de aanbeveling van de NVR te 
verstrengen, niet te milderen. Juridische argumentatie wordt op Team geplaatst. 
Er wordt ook gepolst naar de aanwezigheid van de vakbonden in enkele PG. Zij participeren, omwille van 
personeelsbetrokkenheid, aan de PG richtlijnen, psycho-sociaal, externe ondersteuning en materiaal, niet aan 
de TF zelf. 
 
Cijfers en monitoring 
Wat de toegang tot de resultaten voor koepels en lokale besturen betreft, wordt herhaald dat dat de 
ondersteuning van hun voorzieningen is. De toegang van de vakbonden tot deze gegevens strekt tot eenzelfde 
finaliteit. 
De ingebedde GAW worden meegenomen in de scope. De stand alone AW kunnen participeren als ze 
gegevens kunnen aanreiken. Er wordt nagegaan wat de praktische voorwaarden en consequenties daarvan 
zijn.  
 
Psycho-sociaal welzijn 
Geen opmerkingen bij de ppt-presentatie. 
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Afspraken communicatie 
Er volgt een persbericht met daarin de hiervoor beschreven communicatie (cursieve paragraaf), met 
vermelding van de cohortzorg.  
 
Varia 
De optie om eventueel de dagcentra Opgroeien en VAPH weer open te stellen / toe te laten pre-teaching-
activiteiten te ontplooien, dient opnieuw overlegd met de koepels. 
 
Er wordt nagevraagd bij het kabinet wanneer de brief voor de VAPH en jeugdhulpvoorzieningen, naar analogie 
met de brief voor de WZC, voorzien is.   
 
Er is nog geen RIZIV-akkoord dat wie, buiten de WZC, het 0800-nr cohortzorg contacteert, kan geholpen 
worden.  
 


