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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Er waren vandaag geen federale werkgroepen. 
 
Projectgroep Testing 
De PG Testing heeft kennis genomen van een Zuid-Koreaanse studie. Ook die geeft evenwel nog geen 
uitsluitsel over het effect van antistoffen in de covid-19-context. Serologische testen in het algemeen blijven 
dus precair en hebben vooralsnog geen vaste plaats in onze strategie. 
 
Na thuisisolatie, wanneer er geen symptomen meer zijn en toch positief getest wordt, is een herhaling van de 
isolatie niet nodig. De positieve test is het gevolg van virusrestanten, niet van een reëel besmettingsgevaar. 
 
Het samengaan van het hitteplan en de coronamaatregelen roept vragen op over bvb. de invloed an aërosol 
en airco op de verspreiding van het virus. Ook daarover is er geen wetenschappelijk onderbouwde 
duidelijkheid. Het is wachten op onder meer een RMG-standpunt. 
 
De eerder geduide globale teststrategie wordt bevestigd. Dat betekent een keuze voor meer snel en gericht 
testen, en minder globaal. De focus ligt dus op Hoog Risico-contacten en op wie symptomen vertoont. De 
risico-inschatting gebeurt lokaal door de arbeidsgeneesheer en de arts van de voorziening. 
 
Als iemand is gedetecteerd als een Hoog Risico-contact in de zorg, dan is aan het werk blijven de uitzondering, 
niet de regel. Dat wordt sterker geëxpliciteerd. 
 
Een onderzoeksprotocol, ontwikkeld door Dr Goossens, peilt naar de validiteit van een zelftest t.o.v. een 
professioneel afgenomen test. Kandidaten kunnen zich bij hem melden. 
 
Wat contact-tracing betreft: het draaiboek voor de WZC is verspreid, dat voor het VAPH zit in de finale fase, 
dat voor Opgroeien wordt voorbereid, dat voor de Thuiszorg komt morgen terug op de TF en dat voor de PVT 
en de revalidatiesector wordt wellicht deze week afgerond. 
 
In de vragenronde wordt aangegeven dat het samenspel tussen een CRA en een bedrijfsarts inderdaad als een 
flexibel gegeven mét ruimte voor dialoog en afstemming is bedoeld. Dat wordt in die zin verduidelijkt. 
 
 
Projectgroep Materiaal 
De PG heeft kennis genomen van de laatste stand van zaken van bestellingen en leveringen. Uit de gegevens 
blijkt dat de situatie globaal onder controle is, ook en bij uitstek wat de zuurstofnoden betreft. Schorten en 
handschoenen blijven een aandachtspunt. 
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De PG heeft zich ook gebogen over de toekomst en kwam daarbij uit op volgend scenario. 
Tot 30 juni bestelt en levert de overheid verder het Persoonlijk BeschermingsMateriaal (PBM) aan zoals dat nu 
gebeurt; daarna volgt een transitieperiode waarbij de inrichtende machten in onze sectoren zich bevoorraden 
via de aankoopcentrale waarbij ze zich aansluiten. (Kleinere) voorzieningen voor wie dit niet lukt, kunnen in 
een nog nader te definiëren overgangsperiode tegen betaling nog een beroep doen op de overheid. Dat geldt 
ook voor dat materiaal dat op de markt niet of onvoldoende verkrijgbaar is. De bestellings-, leverings- en 
betalingsmodaliteiten worden daarbij zo rechtstreeks en eenvoudig als mogelijk uitgetekend. Na de zomer ziet 
de overheid haar rol als aankoopcentrale als aflopend. Er wordt wel werk gemaakt van het realiseren van een 
strategische stock aan PBM waaruit bij een heropflakkering of een nieuwe pandemie kan worden geput. We 
dragen ook bij aan de solidariteitsstock met de andere deelstaten en federale overheid. 
In de beschreven context is het belangrijk een zicht te hebben op de noden en de voorraden van de 
voorzieningen. De koepels, die op dat vlak een bevraging hebben voorbereid, of al gehouden, zorgen 
afgestemd voor een inventaris. Die input kan het beschreven scenario verder concretiseren en verfijnen. Ook 
de leidend ambtenaren van de agentschappen zullen hun voorzieningen over dit perspectief informeren. 
 
Projectgroep Cijfers en monitoring 
Wat het dashboard betreft zijn de gegevens voor de VAPH-sector volledig beschikbaar. De andere sectoren 
volgen. 
De PG heeft ook de eerder aan de TF voorgestelde aanpak bevestigd: 
De vragen die Sciensano naar voor heeft geschoven worden opgenomen in onze vragenlijst; die bevraging 
wordt voortaan enkel nog op weekdagen uitgestuurd; de eenmalige bevraging met terugwerking i.v.m. de 
details van overlijdens zal gebeuren (voor de periode 18-03 – 01-06); een testbevraging is gepland op 28-05 
(Zorgnet-Icuro geeft daarvoor nog voorzieningen op); op 2 juni middernacht start de aangepaste bevraging 
voor alle voorzieningen; een beslissing over het toetreden tot het Sciensanoplatform is nog altijd niet mogelijk 
vanwege een aantal blijvende onduidelijkheden. In afwachting blijven we de gekende bevragingen 
continueren. 
 
Bevraging online-hulp 
De TF stemt in met de geplande bevraging van SAM (Steunpunt Mens en Samenleving), het steunpunt 
geestelijke gezondheid en het netwerk onlinehulp over het gebruik van online-tools in de bijzondere corona-
context. 
 
Communicatie 
De TF keurt vraagt een kleine aanpassing aan het ontwerp van persbericht voor de groepen van 
assistentiewoningen en keurt het daarmee goed. Naar goede gewoonte vertrekt het persbericht pas nadat de 
richtlijnen aan de voorzieningen zijn bezorgd. 
 
Varia 
Er worden geen variapunten ingebracht 


