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Reactie ethisch kader 
Goed onderbouwd en ondersteunend kader dat ruimte laat voor 

diversiteit tussen en in sectoren
Ook hanteerbaar bij andere te nemen beslissingen,  bvb het 

opstarten van ambulante en mobiele begeleidingen. 
Voor de sectorspecifieke herkenbaarheid van de tekst kunnen 

bijkomende voorbeelden relevant zijn.
Aandachtspunt(je): lengte, 7 blzen, te lezen door overbevraagde 

voorzieningen.

Vraag bij de reikwijdte van de passage:
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PG Testen
Verder zetten huidige strategie
Vervolgens

GEVALSDEFINITIE, INDICATIES VOOR TESTEN EN VERPLICHTE MELDING VAN COVID-19 (versie 22.04.2020)
COVID-19: AANBEVELING VOOR ZORGPERSONEEL EN BEWONERS IN COLLECTIVITEITEN DIE IN HET KADER VAN EEN SCREENING 
WERDEN GETEST (versie 21.04.2020)

Symptomatische bewoner of personeel

PCR-test
(gevalsdefinitie)

Negatief getest zorgpersoneel

PCR-test: om de 
5 dagen

Positief getest zorgpersoneel

thuisisolatie 
(cf. richtlijnen 
Sciensano)

Nieuwe bewoner 
(incl heropname)

PCR-test 
Negatieve test: 
na 5 d. eenmalig 
herhaald 
(gevalsdefinitie)

Blootgestelde 
bewoners testen

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_HCW%20screening_NL.pdf
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PG Materiaal 

Toelichting XXX
Presentatie op Teams
Ook andere producten voorgesteld
Opmerkingen worden gebundeld bij XXX, met CC XXX
tegen 1 mei

Resultaten zuurstof
Richtlijnen veralgemeend gebruik chirurgisch 

mondmasker door personeel kwetsbare groepen
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Resultaten – zuurstofnood
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Resultaten – zuurstofnood
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PG Externe ondersteuning
Technische en conceptuele aanpassingen ‘Helpdehelpers’ worden 

goedgekeurd
Operationaal tegen komende woensdag, tegen dat moment communicatie 

voorbereiden
Concreet:

Integratie gaat verder: Jobplatform stapt in, Rode Kruis linkt
Profielkader vrijwilligers gediversifieerd zoals gevraagd
Twee-sporen-oplossing voor landelijke organisaties

In de varia, onder meer:
Draaiboek SZC wordt permanent bijgewerkt 
0800-nrs: staan open voor alle acute en dringende vragen (geen triage 
vooraf)
Bezorgdheid i.v.m. mondmaskers: optie om elke zorgverlener te voorzien
Nood aan duidelijke visuele communicatie over correct gebruik 
mondmaskers (filmpjes Vivel)
Goed nieuws: interesse omscholen naar zorg, CRA-belasting voor het eerst 
minder gerapporteerd (El-barometer), oplossing in de maak inzet TV in 
andere sectoren (kabinet gezondheid federaal)?



Communicatie



Varia
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