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Projectgroep Richtlijnen 
Verkennende bespreking verdere perspectieven voorzieningen VAPH en Opgroeien. 

Doorstartregeling Woonzorgcentra – goedgekeurd (techn aanpassingen)
8 juni opname nieuwe bewoner (geconditioneerd)
Deels onbenutte capaciteit dient gecompenseerd (=voorwaarde, verder uit te 
klaren)
Timing regeling – aanpassing MB

Doorstartregeling Groepen van AssistentieWoningen-ServiceFlatGebouwen
Goedgekeurd

Vanaf 2 juni autonome werking, los van WZC mogelijk
Vanaf 2 juni opname nieuwe bewoners
Timing regeling – aanpassing MB

Doorstartregeling Centra voor KortVerblijf en Centra voor Herstelverblijf
Goedgekeurd (kleine techn aanpassing)

Vanaf 8 juni nieuwe opnames, timing regeling – aanpassing MB
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Vraag

Meldingen van WZC die bewoners, die op controle (zonder opname) 
moeten naar ziekenhuis, na terugkomst 14 dagen in isolatie plaatsen. 

Na dagbehandeling (bijvoorbeeld dialyse) of consultatie in het 
ziekenhuis van een niet-(mogelijke) COVID-19 bewoner én bij 
vervoer door professionelen, interne medewerkers of 
geregistreerde vrijwilligers (bv. ambulanciers, 
mindermobielencentrale (MMC)) zijn er geen bijkomende 
maatregelen nodig, op voorwaarde dat enkel niet-(mogelijke) 
COVID-19 bewoners tegelijkertijd worden vervoerd. Ambulanciers 
moeten de richtlijnen voor ambulanciers toepassen. Niet-
(mogelijke) COVID-19 bewoners uit een woonzorgcentrum waar 
een uitbraak heerst, kunnen uit voorzorg een chirurgisch 
mondneusmasker dragen tijdens het transport, ook al vertonen ze 
zelf (nog) geen symptomen.
Telefonische adviesverlening van projectgroep 7 outbreak support
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1. DeZorgSamen
- Webinars zijn door expertengroep positief geëvalueerd
- Campagne: deze week loopt de TV-spot en de radiospot
- Barometer wordt gepland in weekend van 5/06-8/06
- Website is tekstueel aangepast i.f.v. mantelzorgers. DeZorgSamen

wordt nu ook bekend gemaakt via website van Vlaams Expertisepunt 
Mantelzorg

2. Toelichting onderzoek Artsen Zonder Grenzen in Woonzorgcentra
- Artsen Zonder Grenzen (AZG) is nog actief in België tot 15/06; 
- Hebben totnogtoe intensief samengewerkt met team Infectieziekten 

(Ag. Z&G) en 21 van de 821 WZC bezocht; hebben ook psychosociale 
ondersteuning in deze WZC geboden

PG psychosociaal welzijn



8

- AZG wil beeld krijgen van situatie in alle WZC: onderzoek naar 
behoeften aan psychosociale ondersteuning van bewoners en in 
kaart brengen van noden personeel om op dit vlak ondersteuning te 
bieden

- Schriftelijke enquête in alle WZC moet globaal beeld geven
- Er zal vraag worden toegevoegd aan enquête naar gebruik van 

tools die afgelopen weken in PG zijn ontwikkeld
- Resultaten zullen door AZG terug gekoppeld worden aan PG (voor 

midden juni)
- Focusgroepen met personeel en interviews met bewoners van 

6 tot 8 Brusselse WZC moet kwalitatieve informatie geven over 
perceptie van personeel en bewoners

- Focusgroepen worden gepland eerste twee weken van juni
- Eind juni: verwerken resultaten
- Begin juli: rapport beschikbaar

- Vraag om asap overdracht te doen van knowhow AZG naar CGG 
vóór 15/06
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