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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Er zijn geen meldingen uit de federale werkgroepen. 
 
Terugkoppeling projectgroepen (zie ppt als basisverslag, het onderstaande dient aanvullend daarbij gelezen) 
 
Materiaal 
Naar aanleiding van de presentatie van een (nog te ontwikkelen) ‘visit-tool’, te gebruiken bij het organiseren 
van een bezoekersregeling, is de afspraak dat geïnteresseerden zich kunnen wenden tot XXX. Aansluitend 
wordt gemeld dat Zorgnet-Icuro een lijst voorbereidt die verschillende ondersteuningsmogelijkheden en tools 
oplijst. Die zal bezorgd worden. Het is aan de voorzieningen om hun eigen keuze(s) te maken. 
N.a.v. problemen m.b.t. het nakijken van leveringen op de luchthaven van Luik, worden ook andere 
mogelijkheden voor het binnenbrengen van beschermingsmateriaal in België onderzocht. 
De Projectgroep besliste ook tot een aangepaste vergaderfrequentie: vanaf volgende week nog 1 keer per 
week, op woensdag. Indien nodig wordt een bijkomend overleg belegd. 
Er wordt navraag gedaan naar de levering van mondmaskers naar de sectoren jeugdhulp en VAPH. Zij volgen 
mee het algemene stramien. De overheid levert aan, geleidelijk zullen, in een dan (meer) geregulariseerde 
markt, de voorzieningen ook zelf terug aan zet zijn. 
 
Testing 
De Projectgroep Testing heeft zijn strategieën vastgelegd, zowel voor de korte als de langere termijn. Daarom 
vertraagt het vergaderritme. Ook hier voortaan 1 keer per week, op woensdag. Met dezelfde mogelijkheid tot 
een bijkomend overleg als dat nodig is. 
Er was ook een gesprek met een vertegenwoordiger van de Bedrijfsgeneeskundige diensten. Daarbij is 
gebleken dat de huidige werkwijze van testen op gespannen voet staat met de strikte juridische regels, in die 
zin dat het testen van personeel bvb de bedrijfsarts toekomt, of de verpleegkundige onder zijn gezag. 
Uitzonderingen daarop zouden moeten worden gemeld aan de FOD WAZO. De TF stelt dat we zo goed als 
mogelijk de rol en positie van de bedrijfsgeneeskundige diensten moeten respecteren. Daartoe worden zij 
maximaal en pro-actief betrokken en geïnformeerd. Maar tegelijkertijd zitten we in een bijzondere 
(nood)situatie en blijft een pragmatische aanpak met het oog op de te bereiken effecten op het terrein zeker 
nodig. In die zin blijven alle tot hiertoe gemaakte afspraken m.b.t. testing gelden.   
Er wordt gevraagd of het niet mogelijk is de tijd tussen het afnemen van de test en het bekendmaken van het 
resultaat te verkorten en te stroomlijnen. Dat betekent concreet dat de industriële labo’s meer het pad van de 
(snellere) klinische labo’s zouden volgen. Dat valt buiten onze bevoegdheid, maar de Task Force zal wat dat 
betreft een signaal geven aan de verantwoordelijke werkgroep op het federale niveau. 
 
Ondersteuning Externe Partners 
Aansluitend bij het toelichten van de ppt en de nadrukkelijke vraag om in het draaiboek voor de Schakelzorg-
centra het aanbod van de 0800-nrs vs de opvolging van de noden uit de bevraging scherper te stellen, wordt 
de zinvolheid bevraagd van de in het draaiboek opgenomen nieuwe nummers om thuiszorg aan te vragen. Er 
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wordt gevraagd dit na te kijken en deze nummers desgevallend te verwijderen om geen misverstanden te 
krijgen op het terrein. 
Er wordt verhelderd dat alle Schakelzorgcentra wel degelijk de coördinatie-opdracht opnemen, want ze 
hebben allemaal een coördinator, niet enkel deze die  bedden ter beschikking stellen. 
 
Bespreking vraag van de krant De Morgen van 21 april naar de verslagen en de adviezen van de Task Force 
De TF beslist binnen de vigerende wettelijke termijn de ppt en de bijhorende verslagen ter beschikking te 
stellen, omkaderd door duidende communicatie bij de plaats van de verslaggeving binnen de 
organisatiestructuur van de TF. Er wordt nagegaan of deze informatie globaal transparant kan worden gedeeld 
op dat moment. 
 
Afspraken communicatie 
Er wordt geen communicatie gepland. 
 
Varia 
Er wordt vasthoudend herinnerd aan de snel vereiste formele goedkeuring van de inzet van de 
thuisverpleegkundigen en de eerstelijnspsychologische ondersteuning in de VAPH-sectoren en in de jeugdhulp. 
 
Naar aanleiding van een gedachtewisseling over het opnieuw toelaten van activiteiten in sommige 
werkvormen en sectoren, wordt het volgende beslist. 
Voor de Lokale DienstenCentra wordt de sluiting verlengd tot 8 juni (met mogelijke nuancering voor 
deelactiviteiten die ook door bredere beslissingen worden gevat (zoals bvb kappersactiviteiten)). 
De Dagverzorgingscentra en de Collectieve Autonome Dagopvang blijven gesloten tot in elk geval 18 mei. 
Het is zaak voor deze werkvormen, maar wellicht ook voor gelijkaardig aanbod in andere sectoren, clusters te 
vormen om dan gestructureerd en onderbouwd te komen tot haalbare momenten en modaliteiten van 
heropstart, waarbij voorzieningen de tijd krijgen zich voor te bereiden. 
In dit verband krijgt de Projectgroep Richtlijnen de opdracht een gelijkaardig pad op te zetten als dat van de 
bezoekregelingen. 
 


