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Verslag Task Force (TF) COVID-19 Zorg   
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Vooraf  
Voor de start van de vergadering duidt en licht de voorzitter toe hoe de genese van een artikel in De Tijd over 
bezoekregelingen is gelopen. Ze wijst onder meer op de discrepantie tussen de titel en het artikel zelf. Voor de 
TF is dat een gelegenheid om het belang te benadrukken van een afgestemde en genuanceerde communicatie 
waar de TF zelf aan het stuur blijft zitten. Ook concordantie met het politieke niveau blijft erg belangrijk. 
 
In een reactie op het verslag van de TF van 27-04 wordt gevraagd wat de finaliteit is van het voornemen van de 
overheid om materiaal (mondmaskers) te voorzien. Als tijdslot geldt eind juni, daarna kunnen voorzieningen 
en organisaties zelf bestellingen plaatsen. De stand van zaken m.b.t. terugbetaling van aankopen moet worden 
nagevraagd bij het kabinet. In dat verband worden ook de noden van de jeugdhulp- en de VAPH-voorzieningen 
in herinnering gebracht. In elk geval zal via de Projectgroep materiaal een laatste stand van zaken m.b.t. de 
bestellingen worden opgevraagd. 
 
Terugkoppeling federale werkgroepen 
Federaal is een evolutie opgemerkt die het testen van personeel en patiënten in algemene ziekenhuizen en 
psychiatrische ziekenhuizen afmeet aan voornamelijk de RIZIV-terugbetaling. Dat gaat in tegen een aantal 
keuzes die in Vlaanderen worden gemaakt om breder te testen. Er wordt nu een nieuwe tekst voorbereid, 
maar het is maar de vraag of de daarin opgenomen federale optie strookt met de Vlaamse uitgangspunten. Er 
wordt in dat verband opnieuw gepleit voor een liaison uit de Projectgroep Testing op het federale niveau. XXX. 
 
 
Terugkoppeling projectgroepen (zie ppt als basisverslag, het onderstaande dient aanvullend daarbij gelezen) 
 
Richtlijnen 
Aansluitend bij de duiding van het advies van de Projectgroep m.b.t. de bezoekersregeling voor de jeugdhulp 
wordt nog één bijkomende verandering gemeld, nl. deze m.b.t. het aantal gelijktijdig toegelaten bezoekers. 
Met die laatste aanpassing en deze die de Projectgroep heeft voorgesteld wordt de bezoekersregeling voor de 
jeugdhulp goedgekeurd. 
Er wordt gemeld dat het effect daarvan, ook communicatief, niet onderschat mag worden. Een eerste 
beslissing zal sowieso als een ijkpunt gelden. 
De communicatie daarover zal dan ook genuanceerd moeten zijn, zoals voorgesteld door de Projectgroep en 
ook inleidend al gesitueerd door de voorzitter. 
Na de goedkeuring wordt aanklampend gepleit voor een snelle goedkeuring van de bezoekregeling voor de 
VAPH-sectoren. Dit omwille van de gedeeltelijke overlap van deze sector met de jeugdhulp. De TF beslist dat 
een ontwerp van VAPH-bezoekregeling tegen morgen, 10u, op Teams wordt geplaatst. Leden van de 
Projectgroep Richtlijnen kunnen tot 12u fundamentele bedenkingen formuleren t.o.v. de voorzitter en de 
secretaris van de Projectgroep. Die reacties worden gebundeld gesignaleerd aan de TF die zich morgen, 29-04, 
over de VAPH-bezoekregeling buigt. 
 

Task Force COVID-19 Zorg 
 
Verslag – 28/04/2020 
 



 

pagina 2 van 2 

Cijfers en monitoring 
De ppt wordt overlopen en geduid. De TF kiest voor het instrument van de e-learning als het erom gaat 
wegwijs te maken in de registratiedashboards. 
Er ontspint zich een lange discussie over het al dan niet toetreden van Vlaanderen tot een door Sciensano 
voorgesteld registratieplatform. In de weegschaal liggen onder meer de continuïteit van de nu lopende 
registratie en rapportering, de draagkracht van het personeel, de wetenschappelijke en/of de beleidsfinaliteit, 
de idee van een combinatie of integratie … Er wordt finaal aan de Projectgroep gevraagd een overzicht te 
maken van pro en contra. XXX 
 
Psycho-sociaal welbevinden 
De ppt wordt overlopen en geduid. Er wordt gevraagd de vrijwilligers niet te vergeten. Ze zullen in de 
Projectgroep en in de verslaggeving daaruit worden geëxpliciteerd. 
 
Toegang tot gegevens 
De vraagsteller, de krant De Standaard, kan toegang krijgen tot de geaggregeerde gegevens. 
 
Afspraken communicatie 
Het persbericht n.a.v. de beslissing een bezoekregeling goed te keuren voor de jeugdhulp wordt overlopen, 
licht aangepast en goedgekeurd. 
 
Varia 
In de varia wordt gepeild naar een bevestiging van het nieuwe vergaderritme van een aantal Projectgroepen. 
 
Daarnaast wordt gevraagd uitsluitsel te krijgen over de modaliteiten i.v.m. de testing van thuisverpleging actief 
in de cohortzorg. Moet zeker morgen terug op de agenda komen. 
 


