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PG Richtlijnen

Ethisch kader
Subsector

VAPH
Jeugdhulp
Reva
Woonzorg

Basiselementen richtlijn
Bestaande richtlijnen
Doelgroepkenmerken of sectoren
Personeel
Infrastructuur en maatregelen
Bezoekersregeling praktisch

Volgende stappen
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PG Cijfers en monitoring
• Is er zicht op de testresultaten die zijn gebeurd voor de vragenlijsten werden opgestuurd ter 

registratie? Waar zijn deze terecht gekomen en hoe kunnen ze worden meegenomen in de cijfers?

• De nieuwe vragen in de vragenlijst gaan we verder duiden naar Sciensano aangezien het al een vrij 
gedetailleerd niveau is. Vooral om dubbeltellingen te voorkomen.

• Naar lokale besturen (burgemeesters, gouverneurs, noodambtenaren) moeten we een nieuwe 
communicatie opstarten om hen te duiden hoe de informatie gelezen kan worden en gedeeld bij de 
schepenen, politie, Rode Kruis van de gemeente. Dit wordt verder bekeken met VVSG. Ook de 
ervaringen op dit vlak van Vivel kunnen helpen om een strategie te bepalen.
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PG psychosociaal welzijn

1. Wisselwerking met:
• PG externe ondersteuning en de bevragingen die lopen
• PG richtlijnen: richtlijnen rond heropstart aanbod

2. Vragen omtrent coördinerende rol schakelzorgcentra: toelichting rol op 
volgende PG psychosociaal welzijn

3. Actieplan ‘Zorgen voor morgen’: vraag om verbindingen te leggen met 
bestaande platforms

4. www.dezorgsamen.be
• Uiterlijk 22/04 zullen aanpassingen live gaan
• Projectstructuur is aanvaard door de PG
• Website lanceren vanuit TF en koepels zullen ondersteunen via eigen 

kanalen

http://www.dezorgsamen.be/
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5. Aansturingscomité psychosociale nazorg: 
• Opmaak inventaris voor bespreking op PG 23/04
• Link met PSCC wordt gelegd via aansturingscomité

6. Initiatieven m.b.t. behoud contact bewoners en sociaal netwerk
• Maatwerk
• Ook link leggen met PG Richtlijnen: gemeenschappelijke basis

PG psychosociaal welzijn (2)
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