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Correctie op het verslag van 24-04 
Tijdens de vergadering van 24-04 is de vraag gesteld of ook linnen mondmaskers mogelijk zijn in het kader van 
de nieuwe richtlijn dat alle personeel dat in aanraking komt met kwetsbare personen een mondmasker draagt. 
Motivering was de beschikbare capaciteit aan chirurgische mondmaskers. 
Dit is op de vergadering positief beantwoord maar niet in het verslag terug te vinden. 
Dat wordt bij deze rechtgezet. 
 
Terugkoppeling federale werkgroepen 
Er zijn geen federale werkgroepen doorgegaan op 25-04, vandaar niets te melden. 
 
Terugkoppeling projectgroepen (zie ppt als basisverslag, het onderstaande dient aanvullend daarbij gelezen) 
 
Richtlijnen 
Aansluitend bij de duiding die wordt gegeven aan de hand van de ppt, over resp. het ethisch kader en de 
bezoekregeling, worden een aantal aandachtspunten geformuleerd. 
I.v.m. het ethisch kader vraagt een lid of het aspect ‘bezoekregeling in een context van palliatie’ meer 
explicitering kan krijgen. Daarnaast wordt ingestemd met een signaal naar de auteurs dat volgende aspecten 
bevat: globaal genomen grote appreciatie, enkele sectorspecifieke toevoegingen zijn mogelijk en waardevol 
voor de herkenbaarheid ervan, enkele accenten kunnen zo worden geformuleerd dat de tekst geldt als 
referentie, minder als toetssteen waaraan de praktijk wordt afgemeten, laat staan afgerekend. Het is immers 
belangrijk ook oog te hebben voor de beperkingen die vasthangen aan de personele bezetting en aan de 
mogelijkheden van de voorzieningen en de overheid. Onder die voorwaarden kan het kader worden 
beschikbaar gesteld, indien mogelijk ook in een verkorte versie. 
 
Wat de bezoekregelingen betreft neemt de TF kennis van de stand van zaken. Aansluitend worden een aantal 
aandachtspunten en bekommernissen verwoord. Allereerst m.b.t. de timing: het is belangrijk de voorzieningen 
tijd te geven zich voor te bereiden op het opnieuw mogelijk maken van bezoek. In de communicatie is de 
nuancering belangrijk dat een bezoekregeling wordt aangereikt waarmee voorzieningen op hun maat aan de 
slag kunnen. De situatie op het terrein kan immers sterk verschillen. Wat niet wegneemt dat de 
bezoekmogelijkheid maximaal wordt gerealiseerd. Er zal ook verschil zijn in de timing en de manier waarop de 
verschillende clusters de bakens voor het bezoek uitzetten. Analogie blijft wel belangrijk. In de eerste plaats de 
conformiteit met de eerder vastgelegde basislijnen die in elke bezoekregeling een plaats moeten krijgen. Het 
wat, niet het hoe. Als tweede voorbeeld van relevante analogie worden de bepalingen m.b.t. 
beschermingsmateriaal genoemd. Tot slot wordt nogmaals het belang van afstemming tussen het VAPH 
minderjarigen en Jeugdhulp beklemtoond. 
 
Cijfers en monitoring 
Wat de Gevalsdefinitie aangaat, wordt verwezen naar de twee opties die momenteel voorliggen (naast de 
bredere definitie ook één die concreter de in aanmerking te nemen symptomen omschrijft). Wordt maandag 
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besproken op het RAG. Uitkomst wordt afgewacht. Er wordt in dit verband ook een link gelegd naar het testen 
van de brede bevolking. Ook daarvoor zou een meer concrete symptoomomschrijving een meerwaarde zijn. 
Tot slot wordt er ingestemd met het rapporteren over de testen van zorgpersoneel en bewoners die op eigen 
initiatief van voorzieningen, naast het reguliere circuit, worden of zijn uitgevoerd. 
 
 
Psycho-sociaal welbevinden 
Een discussie over de terugbetaling van de eerstelijnspsychologische functie spitst zich tot op twee aspecten: 
wie betaalt (RIZIV, Vlaamse overheid) en het toepassingsgebied (enkel de woonzorgcentra of breder). Wat dat 
laatste betreft wordt, opnieuw, aangegeven dat het hele zorgveld in de scope van de Task Force valt en dus 
ook het concrete element waarover het hier gaat. Het kabinet gaat, in tweespraak met Z&G, na of beide 
aspecten kunnen gerealiseerd worden en ook op het vlak van de geldende modaliteiten kunnen worden 
uitgeklaard. 
Daarnaast neemt de TF kennis van de op stapel staande uitwerking van een concreet actieplan. 
In de marge wordt beklemtoond dat het zorgpersoneel onder grote druk staat en ook ondersteuning nodig 
heeft en verdient. In dat verband wordt het perspectief geschetst dat er zal moeten worden gewaakt over 
voldoende zorgpersoneel in de zomer. 
 
Bespreking vraag van de krant De Morgen van 21 april naar de verslagen en de adviezen van de Task Force 
De voorzitter initieert en duidt deze vraag vanuit het decreet openbaarheid van bestuur. De vergadering 
beslist het punt komende maandag, 27-04, opnieuw te agenderen. 
 
Afspraken communicatie 
Er wordt geen communicatie gepland. 
 
Varia 
Er worden geen variapunten ingebracht. 


