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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Op zaterdag zijn er geen federale werkgroepen, dus geen nieuws te noteren. 
 
Projectgroep Richtlijnen 
De TF neemt kennis van het ontwerp van richtlijnen voor de doorstart van de MFC’s van het VAPH. Deze 
richtlijnen hebben een zeker algemeen karakter omwille van de diversiteit van MFC’s. Ze bevatten ook 
specifieke elementen gelet op de contextfactor ‘onderwijs’. 
De TF keurt de richtlijnen goed en stemt in met verzending naar de voorzieningen op XXX. 
De bredere communicatie via een persbericht vertrekt dan op XXX. 
 
De TF neemt kennis van de doorstartrichtlijnen voor de sector fysieke revalidatie. Gelet op de link naar de 
regeling van de ziekenhuizen is een formele goedkeuring ervan niet aan de orde. De voorgelegde richtlijnen 
gelden wel als aanvaard om ingebracht te worden op het federale niveau. 
 
De TF neemt ook kennis van de ontwerptekst die is voorgelegd voor de diensten voor dagopvang en de centra 
voor dagverzorging. XXX. De TF vraagt wel de verdere doorvertaling van de tekst naar zuivere richtlijnen. 
Vertrekkend van de vraag naar een gegarandeerd financieringskader, ontstaat een discussie die ook refereert 
aan de doorstart van de woonzorgcentra. Het betreft dan onder meer het analoge legistieke kader dat de 
financieringsmodaliteiten bepaalt. Daarnaast is het onderscheid tussen centra, rechtstreeks ingebed in een 
WZC, en autonome centra (CADO) een element dat de verdere aanpak kan bepalen. Het is daarbij in elk geval 
niet de bedoeling de wzc en de dagopvang en -verzorging aan elkaar te koppelen, ook niet wat communicatie 
betreft. Het is wel belangrijk dat de (mogelijk gedeelde) contouren van de gevraagde financiële garanties 
minimaal zijn uitgeklaard. Daar zullen het agentschap en de clusterwerkgroep woonzorg (voormalige 
clusterwerkgroep bezoekersregeling wzc), eventueel aangevuld, een snel initiatief in nemen. 
Samengevat: de voorliggende tekst voor de diensten voor dagopvang en dagverzorging wordt inhoudelijk 
goedgekeurd,  XXX. De tekst wordt vormelijk afgewerkt als richtlijn en op korte termijn wordt werk gemaakt 
van de door de clusterwerkgroep gevraagde financiële garanties, waarbij het in eerste instantie gaat om een 
engagement, niet het uitwerken daarvan in een regelgevend proces. 
 
Ondersteuning bij outbreaks 
De voorzitter geeft een omstandig overzicht van de werking van het outbreak support-team.  
We verwijzen voor de gedetailleerde informatie naar de gebruikte ppt. 
Die lichtte allereerst de gehanteerde drie-traps-methodiek toe. Er werd ook ingegaan op het aantal oproepen 
dat het team bereikte. De curve daarvan toonde duidelijk een dalende trend. Dat wijst op minder feitelijke 
problemen, maar ook op een leercurve bij voorzieningen en agentschappen waardoor vragen mee 
opgevangen werden in die buffer. 
Ook de inhoud van de vragen kwam omstandig aan bod. Aan de top daarvan stonden resp. vragen i.v.m. 
registratie en melding, naast ook vragen over cohorteren en isoleren. 
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Een specifiek schema gaf inzicht over de verdeling van de vragen tussen sectoren. Inhoudelijk werd dieper 
ingegaan op de vaststellingen in de sector van het VAPH en de opvangcentra van het algemeen welzijnswerk 
voor dak- en thuislozen. Belangrijk: elke specifieke setting kent zijn eigen wetmatigheden en uitdagingen, dus 
ook zijn vereiste benadering op maat. 
Tot slot werd de nu bestaande meer luwe fase geduid als een moment om alert te zijn voor een mogelijke 
tweede piek, die nu al kan worden voorbereid, ook als wordt nagedacht over doorstartscenario’s voor de 
verschillende werkvormen. 
In de bespreking wordt ingegaan op het aantal keer dat een crisismanagement is ingezet in de WZC. Dat 
gebeurde 15 keer, een beperkt aantal dossiers loopt nog. De vraag kwam soms van de voorziening zelf, soms 
werd die oplossing (met nadruk) gesuggereerd, uitzonderlijk was sprake van een bewarende maatregel. Er 
wordt gevraagd in dergelijke situaties ook de lokale besturen mee te betrekken. Dat gebeurt al wel, maar de 
suggestie wordt opgepikt. 
De TF spreekt tot slot zijn appreciatie uit voor het geleverde ondersteunende werk door het outbreak support-
team. 
 
Communicatie 
Zoals al aangegeven, communicatie over de goedgekeurde MFC-richtlijn volgt dinsdag. Vandaag is, vanmorgen 
al, zoals afgesproken, de communicatie over IBW/GAW vertrokken. 
 
Varia 
In de varia wordt gepolst naar hoe de verschillende sectoren omgaan met de beslissingen van de Nationale 
Veiligheidsraad, de duiding daarbij en de communicatie daarover. Er is eenstemmigheid over het feit dat deze 
gekenmerkt worden door een te grote onduidelijkheid. Dat is in het bijzonder vervelend voor de mensen op 
het terrein die het ook niet meer uitgelegd krijgen aan de cliënten en hun omgeving. Er wordt in dat verband 
een aanpak bepleit die vertrekt van de situatie en de noden van de gebruiker én de medewerker en dat die 
bepaalt wat wel en niet mogelijk kan zijn … 
 
Er wordt aangegeven dat er nood is aan een duiding over de contact tracing. Dat met het oog op algemene 
informatie. Maar ook om zicht te kunnen krijgen op de mogelijke gevolgen ervan voor de zorg, zowel de 
thuiszorg als de residentiële settings. Exemplarisch wordt in dat verband gewezen op het denkbare 
‘quarantaine-impact’ op zorgverleners. Tegen eind volgende week zal een informatiemoment worden ingelast. 
Daarbij kan het materiaal dat momenteel  door Z&G wordt uitgewerkt aan scripts en richtlijnen de informatie 
voeden. 
 
De voorzitter informeert de leden over de geplande gevolggeving aan de vraag, gesteld door De Morgen, tot 
het openbaar maken van de verslagen van de TF. 
 
Tot slot wordt bevestigd dat komende dinsdag een toelichting over de resultaten van de Barometerbevraging 
geagendeerd staat. 
 
 
 


