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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Er is geen onmiddellijk nieuws te melden. 
 
Terugkoppeling projectgroepen (zie ppt als basisverslag, het onderstaande dient aanvullend daarbij gelezen) 
 
Richtlijnen 
De TF neemt kennis van de goedkeuring door de Projectgroep van de voorgestelde bezoekregeling thuiszorg, 
gekoppeld aan de communicatie als aandachtspunt.  
Er ontspint zich een discussie over de finaliteit en de doelgroep van de regeling. Die is niet louter 65-plus, maar 
wordt breder geformuleerd. Het gaat om personen die zich omwille van fysieke beperkingen niet verplaatsen, 
ofwel is voor hen verplaatsen niet aangewezen omwille van een verhoogd risico op besmetting. Hun leven 
beperkt zich vaak tot hun huis en huisgenoten, als ze die al hebben. Het gaat niet uitsluitend over personen die 
al omkaderd zijn door professionele thuiszorg, maar ook over zij die (nog) geen professionele of informele 
thuiszorgondersteuning  hebben.  
Voor deze groep van mensen wil de regeling de bezoekmogelijkheid expliciteren, uiteraard in lijn met de 
beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 15 april ll. Daarover is nog niet gericht gecommuniceerd, noch 
naar de doelgroep, noch naar de professionelen. 
De leden van de TF wisselen vervolgens van gedachten over de zinvolheid en het moment van de 
communicatie. Langs de ene kant speelt dan de nood van de betrokken doelgroep, daarnaast is er het gegeven 
dat er wellicht een beslissing van de Nationale VeiligheidsRaad komt die een impact kan hebben op de 
modaliteiten van de regeling die vandaag voorligt. Bijkomend gelden linken met andere woonvormen, zoals 
beschut wonen en de groepen van assistentiewoningen. Tot slot speelt de communicatiecontext die wellicht 
wordt beheerst door de WZC-cijfers die in de Commissie worden toegelicht en door de tracingperspectieven. 
Besluitend wordt ingestemd met een communicatie, evenwel als de beslissing van de Nationale 
VeiligheidsRaad gekend is, wat een duidelijk persbericht mogelijk maakt. Op de TF van donderdag 7 mei wordt 
in die context een ontwerp ter goedkeuring voorgelegd. 
 
De TF neemt kennis van het feit dat de bezoekregeling voor de woonzorgcentra voor donderdag is gepland, die 
voor IBW/GAW voor zaterdag. In de marge daarvan wordt geïnformeerd naar de stand van zaken m.b.t. een 
pool van vrijwilligers en, vooral, m.b.t. de nota die het beleid i.v.m. het dragen van mondmaskers zou 
expliciteren. Die wordt voorbereid en komt eraan. 
  
Wat de ‘heropstartregelingen’ betreft, noteren we allereerst dat voortaan gesproken wordt van 
‘doorstartregelingen’ omdat die vlag de lading beter dekt. 
Daarnaast stemt de TF in met het door de PG voorgestelde ‘basismodel’. Ook de ‘doorstartregeling’ voor het 
welzijnswerk wordt goedgekeurd. 
Het ‘basismodel’ geldt daarbij als richtinggevend voor de invulling van de modaliteiten in de verschillende 
clusters.  
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Er wordt in dit verband een sterke kanttekening geplaatst bij het aspect ‘timing’. De TF herinnert aan de vorige 
vergadering waarin een koppeling is gemaakt aan onderwijs en de startdata 15 en 18 mei. Nu wordt 
vastgesteld dat sommige clusters 11 mei poneren voor delen van het aanbod, onder meer het eigen aanbod 
van Opgroeien (dat zelfs al communiceerde). Een zelfde datum wordt in het vooruitzicht gesteld voor de 
geestelijke gezondheidszorg, gelet op een opstart op dat moment van private partners. Op die manier ontstaat 
een spanningsveld waarbij voorzieningen weinig tijd dreigen te krijgen om zich voor te bereiden en waarbij de 
verschillen tussen de sectoren niet altijd duidelijk zijn op het terrein. 
In dat verband wordt gevraagd naar een planningsoverzicht van de overige clusters. 
 
 
Psycho-sociaal welzijn 
Uit de toelichting bij de ppt, pikken we een aantal aandachtspunten op. 
Zo zal nagekeken worden of de chat die vasthangt aan Dezorgsamen mee kan bemand worden door CAW-
medewerkers. Er komt ook een terugkoppeling van de Barometerbevraging, en wel op 7 mei. 
De TF neemt verder kennis van de geplande acties voor ‘troostplekken’ en van het streven naar informatie op 
maat over ‘corona-aspecten’ (testing, quarantaine, bescherming, …) voor doelgroepen die nood hebben aan 
specifieke vormen van communicatie. Het feit dat testing een stressfactor is voor personeel, wordt 
meegenomen in het proces van het pro-actief contacteren van  personeel. 
Tot slot neemt de TF kennis van de banner die is uitgewerkt om bewoners van WZC te attenderen op de 
mogelijkheden een luisterend oor te vinden. 
 
Communicatie 
De cijfers die eerder zijn gepresenteerd in de TF worden op de website van Z&G geplaatst. 
 
Varia 
Twee variapunten die zijn aangereikt zullen morgen eerst in de PG externe ondersteuning worden besproken. 
Het gaat om een mogelijke onderbezetting van de Schakelzorgcentra en over de doorstroming van bewoners 
van en naar het ziekenhuis, het schakelzorgcentrum en het woonzorgcentrum. De huidige realiteit op dat vlak 
noopt tot kritisch bekijken van een aantal processen. 
 
XXX 
 
Tot slot wordt gepolst naar wat medewerkers best doen na een covid-besmetting: dragen ze opnieuw een 
mondmasker of hoeft dat niet. Gelet op de onduidelijkheden i.v.m. de immuniteitsopbouw, blijft als regel 
gelden dat best een mondmasker wordt gedragen. 
 


