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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Er is een brief vertrokken naar de ziekenhuizen i.v.m. de voorbereidingen op een mogelijke heropflakkering. Het 
gaat dan onder meer om het vrijhouden van intensieve zorgen-capaciteit en de opschaling daarvan als dat nodig 
mocht zijn. 
 
Projectgroep Richtlijnen 
Op de planning voor de PG en de TF van volgende week staan de kaderrichtlijnen voor de WZC en voor de 
gezinszorg/thuiszorg. 
In de marge van die aankondiging wordt meegegeven dat er vrijdag voor de kaderrichtlijn woonzorg een 
bijkomend overleg is tussen de administratie en de koepels. Het resultaat wordt in elk geval een zoeken naar 
evenwicht tussen het aanreiken van een kader en het toch voldoende houvast bieden aan de initiatiefnemers. 
 
Daarbij aansluitend en al verwijzend naar een signaal in de PG Psycho-sociaal welzijn wordt gereflecteerd over 
de bezoekmogelijkheden in een WZC (en andere collectieve voorzieningen) en over hoe de voorzieningen daar 
af en toe nog (te) streng mee omgaan. Met name kamerquarantaine wordt soms nog onnodig toegepast. 
Dagelijks komen over de bezoekaanpak meldingen binnen, van velerlei aard, maar de situatie noopt toch tot 
een sensibilisering van de sector. Ook in het parlement is een resolutie neergelegd die de aansluiting bepleit van 
de bezoekpraktijken bij de keuzes die de NVR voor de gemeenschap bepaalt. De koepels verklaren zich bereid 
een signaal daarover te geven aan hun voorzieningen. Ook als individuele situaties worden gemeld zullen zij 
daar gevolg aan geven. Daartoe worden alvast de ledenlijsten aan de administratie bezorgd. 
 
Projectgroep Psycho-sociaal welzijn 
Op het agendapunt van de bezoekproblematiek is hiervoor al ingegaan. 
Wat DeZorgSamen betreft wordt de volgende stand van zaken meegegeven: het webinar voor leidinggevenden 
wordt verplaatst van 22 tot 29 juli, vanaf 6 juli worden de screeningstool en het e-learning-instrument 
geïntegreerd aangeboden, de Wegwijzer wordt sterker bekendgemaakt, de Imagocampagne wordt voortgezet 
(met voor sociale media herwerkte spots) en de volgende klankbordgroep vindt plaats op 6 juli. 
In de marge van deze meldingen wordt door een lid betreurd dat niet meer overleg is gepleegd over de inhoud 
en de sprekers van de webinar voor leidinggevenden. 
 
Wat de 3de Barometer betreft gaan de koepels na of en zo ja welke vragen er zijn van voorzieningen om zicht te 
krijgen op de eigen personeelssituatie en -noden. Op basis daarvan zal worden bekeken welke tool daarvoor kan 
worden ingezet (de Barometer en/of andere). 
 
Projectgroep Materiaal 
Het overzicht van de bestellingen en leveringen wordt gekenmerkt door continuïteit. 
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Belangrijk en problematisch is het signaal dat de Koopkoepel niet bereid blijkt te fungeren als aankoopcentrale 
voor andere voorzieningen dan deze die op vandaag al zijn aangesloten. En dat zijn er toch nogal wat. Daarvoor 
dient dus een oplossing te worden gezocht en gevonden. Het is immers geen optie schaarste toe te laten bij 
gebrek aan ondersteuning bij het aankoopgebeuren.  
Belangrijk is in dat verband dat er een zo concreet als mogelijk zicht is op de reële noden van de voorzieningen. 
De koepels bezorgden daarover al gegevens, of zullen dat alsnog doen. 
Mee op basis daarvan zal de aanpak bepaald worden, zodat er duidelijkheid is wie wanneer welke 
verantwoordelijkheid opneemt, en dat om de bevoorrading te garanderen. Daarbij zijn én het aanleggen van 
een (Vlaamse) strategische stock én het verzekeren van de reguliere aanvoer voor voorzieningen tegelijkertijd 
in het geding. 
Dit punt wordt volgende week opnieuw geagendeerd op de TF. 
 
Projectgroep Cijfers en monitoring 
De overstap van een dagelijkse registratie naar een op weekdagen heeft geleid tot dubbeltellingen. Die worden 
er nu uitgehaald. 
De gegevens van de eenmalige bevraging (over overlijdens tussen 18 maart en 2 juni) zijn binnen en worden 
momenteel verwerkt. 
De datastromen i.v.m. de contact tracing zijn opgestart, maar nog niet stabiel. We komen daar verder in de Varia 
op terug. 
Registreren door de voorzieningen blijft cruciaal. Het sensibiliseren daarrond blijft relevant. 
Er wordt een globale analyse in het vooruitzicht gesteld van de data die de voorbije maanden zijn verzameld. 
 
Tijdens de bespreking wordt gepolst naar de communicatie over cijfers door Sciensano. Er zijn in de pers immers 
(weer) berichten verschenen over het niet doorstromen van WZC-cijfers. De bal wordt dan steevast in het kamp 
van Vlaanderen en zijn WZC gelegd. De realiteit is evenwel genuanceerder. Ook verwerkingsproblemen bij 
Sciensano spelen mee… Aandacht voor communicatie blijft aangewezen! 
 
Projectgroep Testing 
Vanaf 1 juli wordt de flow voor testaanvragen vereenvoudigd. In eerste instantie voor WZC. Uitbreiding van de 
gewijzigde aanpak naar andere sectoren is zeker bespreekbaar. 
Concreet zullen testen worden aangevraagd via het e-loket. Een automatische mail gaat naar de centrale 
coördinatie van de labo’s die koeriers en voorzieningen contacteert. 
Belangrijk aandachtspunt: de toekomst van de industriële labo’s. In welke mate zullen die vanaf september nog 
beschikbaar zijn en meedraaien? Snelle duidelijkheid is gewenst. 
Dat laatste is ook belangrijk voor het realiseren van lokale stocks. Die hebben immers weinig zin als de 
labocapaciteit niet zou kunnen volgen. 
De PG heeft zich ook gebogen over de covid19-benadering van kinderen. Daarover wordt volgende week een 
onderbouwd voorstel ter beslissing aan de TF voorgelegd. 
Er wordt aandacht gevraagd voor het fenomeen van ‘reïnfecties’. Er doen zich gevallen voor van herval met 
bijhorend ook een nieuwe positieve test. Het is nog onduidelijk wat daarvan de oorzaak is. Alertheid is geboden. 
De CRA’s worden daarover geïnformeerd. 
Vanuit wetenschappelijk oogpunt is er het goede nieuws over de effectiviteit van Dexamethasone. Wat 
vaccinaties betreft treedt de PG de optie bij om Europees aan te kopen. En de Hoge GezondheidsRaad heeft 
aangegeven dat als een vaccin ter beschikking is, zorgpersoneel, kwetsbare personen en 65-plussers prioriteit 
krijgen. 
Op het vlak van verspreiding staat stilaan vast dat de drie c’s (crowding, close environments en close contacts) 
de meest versterkende factoren zijn. 
Wat een tweede piek betreft, wordt op korte termijn gekeken naar de effecten van het ingaan van fase drie en 
ook het begin van volgend schooljaar wordt een belangrijk moment. 
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Communicatie 
Er wordt geen communicatie gepland. 
 
Varia 
In de varia wordt de volgende planning voorgelegd: de PG en de TF vergaderen tot 8 juli. Daarna leiden ze een 
sluimerend bestaan tot begin september. Uiteraard wordt toch vergaderd als de omstandigheden daartoe 
nopen. 
We voorzien in elk geval nog het finaliseren van de kaderrichtlijnen en het initiëren van een toekomstgericht 
Vlaams draaiboek.  
De leden stemmen in met de voorgestelde aanpak. 
 
Er wordt navraag gedaan naar de stand van zaken van de ‘Vlaamse uitkijktoren’ die snel haarden ontdekt en een 
dito reactie mogelijk maakt. Daar wordt werk van gemaakt op basis van de eerder genoemde contact tracing-
datastroom. Testaanvragen en testresultaten zullen op dagelijkse basis en op gemeente-, zelfs wijkniveau 
worden verzameld en opgevolgd. Er zal daarbij worden nagegaan of deze gegevens met de lokale besturen 
kunnen worden gedeeld. 
 
Een lid meldt en betreurt de ongenuanceerde berichtgeving over WZC. Andere leden treden haar bij en melden 
dat commerciële initiatieven in het bijzonder worden getroffen.  
De TF is het erover eens dat er geen verschillen zijn tussen deelsectoren. Het virus is daar niet gevoelig voor … 
Wat in het geding is, is mediatiek gekleurde perceptie. Reageren helpt zelden. Dat dreigt zelfs verder te 
polariseren. Sfeerschepping is moeilijk te weerleggen. Negeren blijft een valide optie …  
 
Tot slot meldt de voorzitter dat ze voortaan ook het Interfederaal Comité Testing en Tracing voorzit. Dat leidt 
tot felicitaties en wensen voor succes. 


