
 

pagina 1 van 2 

 
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 Verslag Task Force (TF) COVID-19 Zorg   
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  
 
 
Terugkoppeling federale werkgroepen 
Geen bijzonder nieuws te melden. 
 
Terugkoppeling projectgroepen (zie ppt als basisverslag, het onderstaande dient aanvullend daarbij gelezen) 
 
Richtlijnen 
De TF keurt de voorgestelde bezoekersregeling voor de cluster woonzorg goed. Daarbij wordt geen bepaling 
over -12-jarigen opgenomen. De bepaling over het raadplegen van het personeel wordt analoog aan de 
verwoordingen in de regelingen voor de jeugdhulp en de personen met een handicap geformuleerd. Wat het 
moment betreft vanaf wanneer bezoek mogelijk wordt, wordt uitgebreid van gedachten gewisseld. Er is 
consensus dat de besmettingscurves bezoek terug toelaten. Elementen die in het geding zijn, zijn onder meer 
dat op 12 mei alle testen zullen zijn afgenomen, ook de weekdag (voor of beter na een weekend) is voorwerp 
van gesprek, net zoals de tijd die voorzieningen nodig hebben om zich voor te bereiden. Uiteraard wordt ook 
hier de keuze bevestigd dat voorzieningen uiteindelijk zelf beslissen wanneer ze bezoek kunnen toelaten. 
Finaal wordt gekozen voor 18 mei als eenduidige startdatum vanaf wanneer bezoek terug mogelijk is. 
 
Verwijzend naar de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van gisteren beslist de TF dat de eerder 
goedgekeurde bezoekersregelingen blijven gelden. Dat wordt ook zo gecommuniceerd door de betrokken 
agentschappen. Aan de Projectgroep Richtlijnen wordt gevraagd om op basis van een evaluatie van de 
opgedane bezoekervaringen, een eventueel voorstel van aanpassing(en) aan de TF voor te leggen. Die 
evaluatie kan ook terugvallen op het uitgewerkte ethisch kompas. 
Aan de Projectgroep wordt ook gevraagd een nieuwe clusterwerkgroep op te starten die het aspect 
‘heropnames in woonzorg’ bespreekt. 
 
De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad (NVR) van gisteren, met name wat betreft het verruimen van de 
bezoekmogelijkheden, heeft een rechtstreeks impact op de situatie in Initiatieven voor Beschut Wonen (IBW) 
en afzonderlijke Groepen van Assistentiewoningen (GAW). Omdat de beslissing van de NVR zondag ingaat, 
moet ook de bezoekersregeling voor de IBW en GAW sneller rond zijn. Daarom wordt het volgende scenario 
vastgelegd: morgenvroeg om uiterlijk 10u wordt het ontwerp van bezoekregeling op Teams geplaatst. De 
leden van de PG Richtlijnen kunnen fundamentele opmerkingen bezorgen tot ten laatste 13u. Om 15u30 
beslist een uitzonderlijke TF over de bezoekregeling zodat erover kan gecommuniceerd worden en dat die 
zondag kan ingaan. 
 
De TF keurt, zoals voorgesteld door de PG, de doorstartregelingen goed voor resp. de jeugdhulp, het VAPH, de 
geestelijke gezondheidszorg, de IBW en de fysieke reva. De TF neemt kennis van de planning zoals die 
momenteel geldt voor de andere clusters. 
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Psycho-sociaal welzijn 
Over de resultaten van de Barometer die op zeer korte termijn bekend zullen zijn, worden communicatie-
afspraken gemaakt met de onderzoeker. 
Het pro-actief contacteren van nabestaanden wordt verbreed naar ziekenhuizen en de thuiszorg. De 
informatie daarover wordt verspreid door onder meer de koepels en via het eerstelijnsaanbod. 
De inventaris van goede communicatie-praktijken tussen voorzieningen, bewoners en bezoekers wordt op een 
webpagina verzameld en maximaal actueel gehouden. 
Het mobiele support-team krijgt trapsgewijs vorm (peers, eerstelijn, psycholoog). Een koppeling met de 
outbreak-support-teams wordt overwogen. 
 
Communicatie 
Er komt een persbericht over de bezoekersregelingen woonzorg en thuiszorg. De TF keurt de voorgestelde 
tekst, mits kleine aanpassingen, goed. 
De bezoekersregeling zelf vertrekt asap naar de woonzorgcentra, zo mogelijk vandaag, uiterlijk morgenvroeg. 
 
Over de goedgekeurde doorstartregelingen wordt morgen gecommuniceerd. De richtlijnen zelf mogen al 
vertrekken (Opgroeien vandaag, VAPH en Z&G morgen). 
Ook over de bezoekregeling IBW en GAW kan morgen gecommuniceerd worden. 
 
Varia 
De bijzondere vergadering van morgen 15u30 wordt bevestigd. Enig agendapunt: bezoekersregeling IBW en 
GAW. 


