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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Aandacht wordt gevraagd voor het terug openstellen van de reguliere ziekenhuisdiensten. Een brief die in dat 
verband naar de ziekenhuizen is vertrokken en die daarvoor een perspectief schetst, wordt op Teams 
geplaatst. 
 
Terugkoppeling projectgroepen (zie ppt als basisverslag, het onderstaande dient aanvullend daarbij gelezen) 
 
Materiaal 
De tool ‘safe distance’ is toegelicht, naast andere. Afspraak in de Projectgroep: reacties kunnen worden 
bezorgd tot 1 mei. 
De resultaten van de bevraging zuurstofnoden worden gedetailleerd toegelicht (zie ppt). Die informatie zal 
periodiek gedeeld worden op de TF. 
Er is principieel overeenstemming om in de Richtlijnen de keuze te expliciteren dat alle personeel (ook 
logistiek) dat in aanraking komt met kwetsbare personen in de zorg, een chirurgisch mondmasker draagt. 
Wat het kwantitatieve aspect betreft zal een lid van de Projectgroep bevestiging vragen aan Z&G. De 
communicatie over deze principiële beslissing moet stoelen op een bijkomende afstemming binnen de 
Vlaamse Regering (cf aspect onderwijs). 
 
Testing 
De Projectgroep bereikte een akkoord over een teststrategie voor de fase waarin een tracing-concept mogelijk 
is (zie schema ppt).  
Er ontspint zich een discussie over het toepassingsgebied daarvoor (collectiviteiten of over de hele breedte 
van het zorgveld) en over de logistieke haalbaarheid ervan. Daarbij wordt opgemerkt dat een en ander een 
afwijking impliceert van het Sciensano-standpunt, wat onvermijdelijk een spanningsveld creëert. 
De TF besluit de voorgestelde teststrategie principieel goed te keuren voor alle zorgpersoneel. Op het moment 
dat de tracing-mogelijkheid realiteit is en wordt uitgerold, wordt nagegaan of het principe kan gerealiseerd 
worden, dan wel of op dat moment prioritering nodig is. 
 
Ondersteuning externe partners 
Het akkoord dat in de Projectgroep is bereikt over de aanpassingen en de verdere geïntegreerde uitbouw van 
‘helpdehelpers’ wordt in zijn essentie toegelicht. De TF sluit zich aan bij de gekozen opties. 
Ook enkele besproken varia-punten uit de Projectgroep (zie ppt) worden gemeld. 
 
Bespreking voorstel van het ethisch kader voor bezoekregelingen 
Het kader wordt getaxeerd als goed onderbouwd en ondersteunend; het laat ook ruimte voor diversiteit 
tussen en in sectoren. De TF stelt vast dat het ook hanteerbaar is voor nog te nemen beslissingen, bvb over het 
opstarten van ambulante en mobiele begeleidingen. Voor de sectorspecifieke herkenbaarheid van de tekst 
kunnen bijkomende voorbeelden relevant zijn. Aandachtspunt: lengte, 7 blzen, te lezen door overbevraagde 
voorzieningen? 
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Verder reflecterend gaat de TF in op de status van de tekst. Die wordt gezien als referentiekader, in de eerste 
plaats voor de TF zelf en voor de clustergroepen die bezoekregelingen uitschrijven, niet als een verplichting 
voor de voorzieningen. Het document zal dan ook in deze vorm en in deze fase niet worden verspreid naar de 
voorzieningen. 
De Projectgroep van morgen kan dit standpunt nog aanvullen.  
 
Afspraken communicatie 
Communicatie over het veralgemeend dragen van chirurgische mondmaskers: zie paragraaf Materiaal 
 
De voorzitter licht enkele hoofdlijnen en cijfers toe uit het wekelijkse epidemiologisch  rapport van Sciensano 
dat toelaat de evoluties in Vlaanderen te positioneren t.o.v. de andere gewesten. Deze informatie wordt op 
Teams geplaatst. 
 
Varia 
De vraag wordt gesteld of en hoe de TF kan wegen op eventuele wijzigingen van richtlijnen door Sciensano, 
met name wanneer die een specifiek en rechtstreeks impact hebben op Vlaamse voorzieningen. De concrete 
aanleiding van die vraag wordt per mail gemeld aan de voorzitter. 
 
Er wordt navraag gedaan naar de beslissingsmomenten i.v.m. de coördinatiefunctie vraag-aanbod voor de 
Schakelzorgcentra. Dat wordt verhelderd in een contact tussen de vraagsteller en de collega van Z&G die de 
Schakelzorgcentra aanstuurt. 
 
Er wordt een signaal van Artsen zonder Grenzen gemeld, met name dat de ondersteuning van personeel in 
zwaar getroffen voorzieningen in Brussel goed is uitgebouwd. Vraag is of Vlaanderen op dat vlak een stap 
vooruit kan zetten. In dat verband wordt gewezen op de ‘nodenbevraging’ als instrument om op maat te 
kunnen inspelen op ook de noden in dat verband. 


