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Projectgroep Richtlijnen 16 juni

Vergaderplanning

Kaderrichtlijnen WZC: di 23-06, TF 24-06
Kaderrichtlijnen thuiszorg-gezinszorg: di 23-06, TF 
24-06

Huisbezoeken indicatiestelling, technisch van aard: 
vroeger
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0.    Terugkoppeling TF en linken met andere projectgroepen
- Signaal: i.k.v. de versoepeling van maatregelen en bezoekrecht, wordt 

de druk op hulpverleners groter vanuit gebruikers en mantelzorgers; 
we moeten dus de vinger aan de pols houden

Projectgroep psychosociaal welzijn 16 juni
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1. De ZorgSamen.be
1. Stand van zaken

1. De webinar ‘Zorgen voor zorgzame leidinggevenden’ is gepland 
op 29/06 (i.p.v. 22/06)

2. 6/07: integratie adaptieve screeningstool (VVKP) en e-learning
pakket eerste helper capaciteit (VVKP – KULeuven – The Human 
Link)

3. Wegwijzer (toolbox) beter in de kijker zetten op de website: 
Zorgnet-Icuro brengt werkgroep opnieuw samen

4. Imago-campagne:
1. Hermontage TV-spots naar korte versies voor sociale media-

campagne
2. Organische posts
3. Betalende sociale media-campagne
-> 23/06 overleg hierrond met de koepels

5. Volgende klankbordgroep: 6/07
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2. Toelichting resultaten 3e Barometer
Koepels gaan na welke nood organisaties hebben om zicht te 
krijgen op welbevinden van personeel binnen hun eigen 
organisatie tegen 30/06
Op basis daarvan nagaan welke tool meest geschikt is om 
hierop zicht te krijgen (Barometer?, andere tools?)
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Projectgroep Materiaal – 17 juni

Stand van zaken van het materiaal
Leveringen en verdelingen lopen verder

Bevragingen materiaal 
Signaal vanuit de aankoopcentrales

Aankoopcentrale (Koopkoepel) wenst verbrede rol niet op te 
nemen!
probleem voor niet-aangesloten leden!

Nood aan overleg en duidelijkheid over verzekeren 
toelevering en afstemming op transitieperiode



WEEK 25
PRODUCT BESTELD GELEVERD VERDEELD VOORRAAD DOUANE/FOD/FAGG VERWACHT DATUM

Chirurgische maskers
TOTAAL 24.676.000 17.109.260 13.953.700 3.155.560 1.049.450 7.073.040

FFP2/3 maskers
TOTAAL 1.750.000 252.260 115.821 136.439 1.250.000 247.740

COMFORT MASKERS REUSABLE
TOTAAL 990.000 1.077.297 360.827 716.470 0 0

Alcoholhandgel
TOTAAL (in liter) 229.204 229.204 70.878 158.325 0 0

BRILLEN EN FACE SHIELDS
TOTAAL 25.350 10.980 1.762 9.218 0 14.370

SCHORTEN
TOTAAL 152.900 77.900 9.920 67.980 0 75.000

HANDSCHOENEN
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO S 310.000 292.200 123.150 169.050 0 17.800 WK33
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO M 1.900.000 1.135.500 242.850 892.650 0 764.500 WK33
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO L 515.000 509.300 101.900 407.400 0 5.700 WK33

2.725.000 1.937.000 467.900 1.469.100 788.000
DIVERSE
Desinfecterend waspoeder DESOSAN 10 10 10 0 0 0
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Projectgroep Cijfers en monitoring – 17 juni

Update na de vorige vergadering:
• Na de aanpassing van de registratie van dagelijks naar enkel tijdens de weekdagen zijn er dubbels

in de data opgedoken: deze zijn we aan het verwerken en bekijken in samenspraak met Sciensano.
• Voorlopig blijft men registreren tijdens de weekdagen: we bekijken in welke mate het formulier zo 

kan opgemaakt worden dat een ongewijzigde situatie makkelijker ingediend kan worden.
• Data met bijkomende gegevens van sterfte bij WZC van 18 maart tot 2 juni zijn binnengekomen 

(nog niet alle voorzieningen). Deze worden ingeladen en opgevolgd waar nodig.
• Datastromen contact tracing is volop opgestart maar nog niet helemaal stabiel.
• Communicatie is een belangrijk aandachtspunt m.b.t. het correct invullen van de 

registratieformulieren.

Vraag aan de projectgroep:
• Analyse van de voorbije maanden i.v.m. registratie, rapportering en communicatie van de data. Dit 

om een evaluatie te kunnen maken en bepaalde punten aanpassen als er een volgende golf zou 
komen
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Projectgroep Testing – 17 juni 
Toekomstige uitvoering teststrategie

Industriële labo’s: streefdatum voor start 1/7
1) Voorzieningen vragen testmateriaal aan via het e-loket 
2) Automatische mail wordt verstuurd naar centrale coördinatie 

labo’s
3) Labo’s maken verdere afspraken met koeriers en voorziening
 Gevolgen

 geen actieve controle vanuit de VO, wel monitoring op afstand 
via rapportage

 aanvraag moet worden gesteund vanuit medisch 
verantwoordelijke (CRA, bedrijfsarts, andere huisarts)

 indien testcapaciteit terug onder druk komt, wordt 
automatische mail uitgeschakeld (validatie testaanvraag door 
VO) 
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Toekomstige uitvoering teststrategie

- e-loket: 
- In eerste instantie voor WZC. Op basis van vraag.

Op basis van resultaten bekijken we of uitbreiding naar andere 
sectoren wenselijk is (tenzij systeem stopt).

- Nood aan plan B in geval IT uitvalt

- Decentrale stock: 
- vraag om voorzieningen + BGZ te voorzien van lokale stock:

- nog geen duidelijkheid over hoelang samenwerking met 
industriële labo’s behouden blijft → vraag meenemen naar RMG

- Iedereen kan zelf stock voorzien via klinische labo’s
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Andere topics

• Kinderen blijven testen?

Voorstel om kinderen niet als hoog risico te beschouwen werd niet 
weerhouden. Voorstel om in TF standpunt in te nemen.
afspraak: volgende vergadering bespreken + data verzamelen

• Reïnfecties: mensen die na lange tijd positief testen en symptomen 
hebben. 

• Wellicht symptomatologie door andere oorzaak
• Geen besmettingen bij hoogrisicocontacten van deze 

personen
• We vragen aan artsen om alert te zijn 



15

Wetenschap
• UK Studie ivm gebruik dexamethasone bij ernstig zieken: 1/3 minder 

mortaliteit (UK ligt mortaliteit wel hoger)
• Vaccinatie: 

• pleidooi voor Europese aankoop + zelfde prioriteitstelling
• HGR advies in opmaak: 1/ zorgverleners; 2/ kwetsbare mensen en 65+

• Evolutie epidemie:
• Reproductiecijfer dichter bij 1: geen conclusies uit trekken

(kleinere aantallen – lagere betrouwbaarheid)
• Afname van besmettelijkheid van het virus: geen wetenschappelijke 

argumentatie, wellicht misinterpretatie
• Kinderen minder vatbaar voor infectie (nieuwe studie)
• Superspreading scenario’s in kaart brengen ipv de superspreaders zoeken. 

Cf. Japan: 3 C (crowding, close environments, close contacts).
• 2de piek: 

• afh. van resultaten fase 3 (deze week): als er stijging komt lager dan voorbije 
piek – testing en tracing zijn belangrijk!

• Begin schooljaar wordt belangrijk: zachte opstart of niet



Communicatie



Varia
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Varia

Verdere planning 
Nog even verder begin juli

Projectgroepen dinsdagen woensdag
Taskforce woensdag (01/07 & 08/07)

Eventueel laatste aanpassingen kaderrichtlijnen
Vlaams draaiboek toekomst

Voorstel om Taskforce en projectgroepen “te laten slapen” 
tot begin september zodat maximaal kan ingezet worden op 
ondersteuning voorzieningen
Altijd mogelijkheid organisatie vergadering indien nodig
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Varia

Voorzitter IFC T&T
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