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Projectgroep Richtlijnen 10 juni

De Projectgroep bevestigt dat lotgenotengroepen kunnen, conform de vigerende 
veiligheidsmaatregelen en infrastructurele mogelijkheden, en met een maximum 
conform het protocol van de socio-culturele sector.

De Projectgroep keurt de kaderrichtlijn welzijnswerk goed, rekening houdend met 
enkele kleine aanpassingen: evolueren naar een genormaliseerde werking ipv een 
normale werking en een meer algemene verwijzing naar de NVR.

De Projectgroep keurt de kaderrichtlijn jeugdhulp goed, rekening houdend met twee 
detailaanpassingen: toevoegen verwijzing richtlijn besmetting en duiding 
‘minderjarigen’.

De Projectgroep keurt de geactualiseerde richtlijnen PmH inhoudelijk goed; het VAPH 
en de koepels maken samen werk van een herwerking tot één kaderrichtlijn.

Het afgesproken basisstramien keert in alle kaders terug, de graad van uitwerking en 
detail verschilt; daarbij spelen sectorgebonden elementen.
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Projectgroep Materiaal – 10 juni

Materiaal
Overzicht bestellingen en leveringen
Bevragingen over de noden tijdens transitieperiode

Zorgnet-Icuro
Vlaams Welzijnsverbond



WEEK 24
PRODUCT BESTELD GELEVERD VERDEELD VOORRAAD DOUANE/FOD/FAGG VERWACHT DATUM

Chirurgische maskers
TYPE II LIFE 4.600.000 4.600.000 4.583.623 16.377 0 0  - 
TYPE II LIFE (FOD) 0 555.750 35.750 520.000 0 0  - 
TYPE II (R) VOKLA 9.000.000 7.950.550 6.912.700 1.037.850 1.049.450 0 WK22
TYPE II R MOLNLYCKE 3.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 2.000.000 WK27/WK31
TYPE II R KING 2.000.000 1.750.000 1.462.050 287.950 0 250.000 WK23/WK25
TYPE II (R) 3M 4.300.000 2.960 0 2.960 0 4.297.040
TOTAAL 22.900.000 15.856.300 12.994.123 2.862.177 1.049.450 6.547.040

FFP2/3 maskers
FFP3 VOKLA 100.000 100.000 -28.143 128.143 0 0  - 
FFP2 VOKLA 250.000 0 0 0 250.000 0 WK22
FFP2 3M 500.000 252.260 115.821 136.439 0 247.740 WK16
FFP2/KN95 (IBEVE OK) BYD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 WK20
TOTAAL 1.750.000 252.260 115.821 136.439 1.250.000 247.740

COMFORT MASKERS REUSABLE
TOTAAL 990.000 1.070.000 191.403 878.597 0 0

Alcoholhandgel
TOTAAL (in liter) 227.701 227.701 69.308 158.393 0 0

BRILLEN EN FACE SHIELDS
TOTAAL 25.350 10.980 841 9.159 0 15.000

SCHORTEN
TOTAAL 88.600 13.600 6.520 7.080 0 75.000

HANDSCHOENEN
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO S 310.000 270.000 100.850 169.150 0 40.000
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO M 1.900.000 900.000 231.650 668.350 0 1.000.000
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO L 515.000 505.000 102.700 402.300 0 10.000

2.725.000 1.675.000 435.200 1.239.800 1.050.000
DIVERSE
Desinfecterend waspoeder DESOSAN 10 10 10 0 0 0
Nonwoven - polypropelyeen FILTER&CO 10 10 0 10 0 0
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Projectgroep testing – 10 juni
Wetenschap

• Asymptomatische transmissie: nog onduidelijk. Naar schatting 20 à 30%  
(prof. Hens voert onderzoek). WHO heeft bericht over geen tranmissie
ingetrokken,

• Contactonderzoek: model in ontwikkeling voor performante testing en 
tracing, rekening houdend met keuzes die worden gemaakt (paper prof. 
Hens). Andere onderzoekers bevestigen dat bubbelmodel werkt (externe 
validatie).

• Zelfafname test: onderzoek prof. Goossens
Onderzoeksprotocol wordt verfijnd + vragenlijst wordt voorbereid met 
patiëntenorganisaties en sociale wetenschappers
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Projectgroep testing – 10 juni 
Teststrategie

• Teststrategie beslist door overlegcomité / IMC ivm hoogrisicocontacten staat 
terug onder druk 

• Domus Medica heeft alternatief voorstel uitgewerkt. Dit strookt grotendeels met 
de strategie die eerder werd goedgekeurd en in richtlijnen is verwerkt:

• 1 PCR voor hoogrisicocontact. (geen serologie)
• Tijdstip zal voorwerp zijn van discussie in RAG  / RMG / IMC. 

Best eenzelfde dag voor iedereen.
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Projectgroep psychosociaal welzijn 9 juni
1. De ZorgSamen.be

1. Evaluatie van het platform, zowel op inhoudelijk en 
communicatief vlak

• 46.831 unieke bezoekers, 157.304 bekeken pagina’s, 14,4% 
terugkerende bezoekers, 5.833 hebben zelftest ingevuld, 

• Deelname Webinars: Webinar 1: 750 + 479; Webinar 2: 670 + 405
• Planning:

1. Bekendmaking/doordringingsgraad van platform verder 
verhogen

2. Terugkerend bezoek optrekken
3. Inhoud verder verdiepen (bestaande inhoud beter benutten + 

nieuwe inhoud toevoegen), bv. via screeningstool – screen- en 
treataanpak (VVKP), e-learning 1ste hulp met 8 korte filmpjes –
begin juli

2. 3de Webinar m.b.t. leidinggeven: gepland op 22/06
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2. Inventaris noden
1. Resultaten bevraging WZC door Artsen Zonder Grenzen

• 1036 respondenten (77% hoofdverpleegkundigen, 15% directie)
• 91% zag nieuwe of toegenomen psych. symptomen bij bewoners; 

Meerdere respondenten melden dat lockdown ook meer rust 
geeft aan bepaalde categorieën bewoners (zoals bewoners met 
dementie)

• Bezoek en contact met familie = meest geobserveerde noden
• Ook: nood aan meer vrijheid en gezamenlijke activiteiten
• Interne verwijsmogelijkheden slechts licht verminderd; externe 

verwijsmogelijkheden sterk verminderd
• Bijkomende ondersteuning nodig om bewoners zelf beter te 

kunnen ondersteunen: 
• training personeel en psychosociale ondersteuning personeel
• kunnen beschikken over voldoende personeel
• pastorale ondersteuning
• nood aan meer toegang tot familie
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• Quasi alle (>90%) WZC heeft outbreak team en/of –plan. Bij 
minder dan de helft is component rond psychisch welzijn 
opgenomen in het plan

• Ondersteuningstools:
• 38% kent de website www.dezorgsamen.be – daarvan heeft 

58% de website bezocht
• 18% heeft Barometer-bevraging ingevuld
• 53% maakt gebruik van de webinars
• 60% gebruikt de Wegwijzer voor medewerkers in Zorg en 

Welzijn (SAM toolbox)
• 9% gebruikt het gratis hulpaanbod van Tele-onthaal, CAW of 

ziekenfonds
• 10% heeft de brochure met tips voor slechtnieuwsmelding en 

het coachingsaanbod van CAW bekeken

http://www.dezorgsamen.be/
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3. Versterking aanbod psychosociale bijstand op de 1ste lijn
Actieplan Zorgen voor morgen: antwoord op psychosociale 

gevolgen van Corona-maatregelen, zowel op korte als 
middellange termijn

Een van de maatregelen: versterken aanbod psychosociale 
bijstand door CAW (46,47 VTE)

Proactief aanbod aan nabestaanden van overleden personen
Kortdurende psychosociale begeleiding aan personen met 
persoonlijke en psychische problemen
Begeleiding aan personen met relationele problemen of in een 
scheidingssituatie
Psychosociale begeleiding aan slachtoffers en plegers van 
intrafamiliaal geweld en misbruik 
Laagdrempelig onthaal en een rechtstreeks toegankelijk 
jeugdhulpaanbod, voor minderjarigen van 12 tot 17 jaar en 
voor jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar
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Gekoppeld aan afspraken binnen zorgraden van ELZ inzake:
prioritaire problematieken/doelgroepen waarop het CAW 
inzet;
de toeleiding naar het aanbod van de CAW, en dit met 
verschillende actoren (zoals scholen, CLB, huisartsen, 
thuiszorgdiensten, ziekenhuizen, enz.);
de afstemming van het aanbod met andere 
eerstelijnsdiensten (zoals OCMW’s en diensten 
maatschappelijk werk van de ziekenfondsen) en 
psychologische hulp (zoals CGG, eerstelijnspsychologen);

Ingangsdatum: bedoeling vanaf 1/07, na goedkeuring 
dossier door VR

4. Barometer: toelichting door Kris Vanhaecht
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