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Projectgroep Richtlijnen 23 juni

Versoepeling richtlijnen Woonzorgcentra, Groepen van Assistentiewoningen 
en Serviceflatgebouwen wordt goedgekeurd

Voorgestelde ingangsdatum: 29 juni
Nog aan te passen aan laatste stand van zaken Projectgroepen materiaal, 
externe ondersteuning en psycho-sociaal welzijn

Nieuwe afspraak richtlijnen thuiszorg-gezinszorg, al dan niet gekoppeld aan 
mantelzorg, gastopvang, oppasdiensten: volgende week bespreking en 
beslissing

Projectgroep neemt kennis van geactualiseerde affiche ‘gebruik 
beschermingsmateriaal’

Variapunt: beschrijving gebruik mondneusmasker wordt aangepast wat 
betreft ‘onder de kin dragen’
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1. Toelichting Charter ‘Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze 
samenleving’ door Johan Truyens

1. Kwam tot stand in overleg met de Vlaamse Ouderenraad, OKRA vzw, 
het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, het Vlaams 
Mantelzorgplatform, het Vlaams Patiëntenplatform, Domus Medica, de 
Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie en GEES-voorzitter 
prof. Dr. Erika Vlieghe

2. Brengt nuance in strikte leeftijdsgrens van 65 jaar
3. Zowel bedoeld voor ouderen als voor organisaties die met ouderen 

werken (informeel vrijwilligerswerk (mantelzorg, kinderopvang, …)
4. 3 basisprincipes

1. Volg steeds de algemene richtlijnen om verspreiding COVID-19 te voorkomen
2. Schat je persoonlijk gezondheidsrisico in voor je aan een activiteit begint
3. Hou rekening met de risico’s die samenhangen met de activiteit

5. 2 tools ontwikkeld:
1. Risico-analyse (8 hoofdcriteria en 24 subcriteria om activiteiten te 

beoordelen)
2. Beslissingsboom om ouderen te helpen bij het nemen van een beslissing om 

sociale activiteiten te hervatten
 Communiceren naar voorzieningen via koepels en via sectorale administraties

Projectgroep psychosociaal welzijn 23 juni
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2. Onderzoek HOGent/steunpunt mantelzorg naar het welzijn van 
mantelzorgers in tijden van corona (toelichting door Benedicte De Koker, 
HOGent en Naomi De Bruyne, Steunpunt Mantelzorg)
 Onlinebevraging mantelzorgers tussen 11 en 30/05/2020

1. 656 respondenten
2. 2/3de mantelzorg ervaart de zorg zwaarder dan voor de coronacrisis
3. 27% geeft aan moeilijk de zorg aan te kunnen; 48% scoort ‘noch 

moeilijk, noch gemakkelijk’
4. 20% geeft aan dat de positieve zorgervaring is afgenomen
5. Psychische kwetsbaarheid:

1. 56% ervaart meer spanning
2. 45% slaapt slechter
3. 34% voelt zich vaker ongelukkig

6. Eenzaamheid:
1. Sociale eenzaamheid: 28% heeft onvoldoende mensen om op terug te 

vallen, 26% onvoldoende mensen op te vertrouwen, 21% voelt zich 
onvoldoende verbonden

2. Emotionele eenzaamheid: 68% mist mensen, 49% ervaart een leegte en 
28% voelt zich in de steek gelaten
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7. 25% van de mantelzorgers met betaald werk ervaart combinatie zorg 
en werk als slecht

8. 42% ervaart combinatie zorg en ontspanningsactiviteiten als slecht
9. Ondersteuning:

1. 25% ervaart onvoldoende emotionele ondersteuning
2. 32% ervaart onvoldoende praktische ondersteuning uit eigen omgeving
3. 44% vindt professionele ondersteuning tijdens coronaperiode onvoldoende

10. Stijging ontevredenheid over professionele hulp
11. Welke ondersteuning is nodig?

1. Emotionele ondersteuning
2. Erkenning en waardering
3. Praktische ondersteuning
4. Informatie en advies

 Aanbevelingen:
- Professionele dienstverlening (respijtzorg en thuiszorg) moet 

maximaal toegankelijk blijven
- Inzetten op psychosociale hulpverlening van mantelzorgers
- Flexibele werkomstandigheden voor mantelzorgers: maximaal 

thuiswerk, verlofmogelijkheden, …
- Informatie op maat
- Aandacht en erkenning van mantelzorgers in beeldvorming over zorg
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Projectgroep Materiaal – 24 juni

Stand van zaken van het materiaal

WEEK 26
PRODUCT BESTELD GELEVERD VERDEELD VOORRAAD DOUANE/FOD/FAGGVERWACHT DATUM

Chirurgische maskers
TOTAAL 24.656.000 19.910.710 13.953.700 5.957.010 0 5.301.040

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
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Projectgroep Materiaal – 24 juni

Nieuw voorstel ivm levering aan voorzieningen tijdens zomer
N.a.v. bevragingen waaruit bleek voorzieningen die niet 
kunnen aansluiten bij reguliere aankoopcentrales
Verderzetting van huidige systeem tot september, nadien 
ander systeem

Voorstel wordt voorgelegd op Vlaamse Regering, 
communicatie volgt daarna

Bevraging materiaal opzetten om concrete noden en 
behoeften te kennen

Om trends te kunnen berekenen 
Vragenlijst wordt verder uitgewerkt en volgende week 
besproken
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Projectgroep Cijfers en monitoring – 24 juni

Stand van zaken:
Data met bijkomende gegevens van sterfte bij WZC van 18 maart tot 
2 juni zijn binnengekomen. Deze worden deze week afgerond. Daarna 
wordt de oversterfte berekend.
Dashboard voor elke koepel en overzichts-excel van deelname per 
dag per voorziening aan de COVID19-registratie. Voorzieningen 
aansporen om te blijven registreren.

Bespreking feedback van de voorbije maanden:
Belang van de lokale besturen
Registratie

Vanaf deze week voorzieningen zelf fouten kunnen rechttrekken
Vanaf augustus werken we aan een vereenvoudiging van het 
invulformulier = document ingevuld openen en indien er niets is gewijzigd 
met de vorige dag, dan kan dit zo doorgestuurd worden. 
Registratie blijft nog op weekdagen. Vanaf september frequentie 
herevalueren in functie van de evolutie van de epidemie. 

Evaluatie
Evaluatie nodig vanuit de eindgebruikers m.b.t. de registratie, rapportering 
en de communicatie.
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Projectgroep testing – 24 juni
• De nieuwe teststrategie is gepubliceerd

• Schema biedt meer duidelijkheid
• Er is nood aan een stevige leidraad waar indien nodig individueel kan 

worden van afgeweken. De PG vraagt om de strategie duidelijker en 
directer te formuleren.
→ aanpassen in richtlijnen + communiceren (ook huisartsen, 
bedrijfsartsen, enz)

• Inhoud:
• Onderscheid werken met risicogroepen versus andere: baseren op wat 

bestaat
• Zorgpersoneel: eerste test standaard meenemen (risicoanalyse + bredere 

testing leidt daartoe)
• Kinderen en jongeren: voorlopig behouden als hoog risicocontact + intussen 

data verzamelen die een op evidentie gebaseerde beslissing mogelijk maakt
Ook: onderzoek i.v.m. testafname nodig (minder ingrijpende methodes)

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
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Projectgroep externe partners – 24 juni
Evaluatie van de werking van helpdehelpers

Voorstel: laten doorlopen in de zomer
In die periode bekijken of en zo ja welk toekomstperspectief er 
in zit 

Evaluatie van de werking van de Schakelzorgcentra 
‘Bedden’: in de toekomst eerder regulier invullen
Coördinatie: vooral opstap naar opdracht ELZ
Dashboard nodenbevraging stopt (wegens geen vragen meer)

Evaluatie van de 0800-werking 
Meerwaarde bewezen
Gestopt op 14-06, blijft sluimeren, kan op een week 
heropgestart worden indien nodig



Communicatie



Varia



16

Varia

Draaiboeken en flowcharts in het 
kader van het contactonderzoek 

Ambulante GGZ 
voorzieningen
Residentiële GGZ 
voorzieningen
Ambulante fysieke revalidatie
Initiatieven van beschut 
wonen
Psychiatrische 
verzorgingstehuizen
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Varia

Mobiele teams en zorgraden van de eerstelijnszones
artsen, verpleegkundigen en gezondheidspromotoren
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