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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Er wordt melding gemaakt van een recente brief aan de ziekenhuizen waarin staat dat ze verwacht worden 15% 
vrij te houden voor covid-19-patiënten. 
Daarnaast loopt de evaluatie van de voorbije maanden verder met het oog op het bepalen van te nemen 
volgende stappen. 
 
Projectgroep Richtlijnen  
De Taskforce stemt in met de voorgestelde versoepelde richtlijnen voor de residentiële ouderenvoorzieningen. 
Ze gaan in op 29 juni en zijn aangepast aan de laatste stand van zaken op het vlak van materiaal en ondersteuning 
door externe partners. Ook de link naar de nieuwe internetpagina die de aspecten  i.v.m. psycho-sociaal welzijn 
bundelt is toegevoegd. 
 
De Taskforce neemt kennis van het feit dat volgende week de bespreking van de richtlijnen thuiszorg-gezinszorg-
thuisverpleging gepland is. Daarbij wordt momenteel in de voorbereiding bekeken of die in één beweging ook 
de mantelzorg, gastopvang en oppasdiensten kunnen meenemen. 
De Taskforce neemt ook kennis van het feit dat er een geactualiseerde affiche ‘gebruik beschermingsmateriaal’ 
is, alsook dat de beschrijving van het gebruik van het mondneusmasker is geactualiseerd. 
 
Projectgroep Psycho-sociaal welzijn 
De Taskforce neemt kennis van de hoofdlijnen van het Charter ‘Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze 
samenleving’. Die ent zich niet op de vaste leeftijdsgrens van 65 jaar, relativeert die zelfs. Het Charter reikt wel 
basisprincipes en tools aan waarmee individuen en organisaties aan de slag kunnen om te bepalen of en hoe 
ouderen ’de draad kunnen opnemen in de samenleving’. Voor de concrete beschrijving ervan, verwijzen we naar 
de ppt van de vergadering die met dit verslag een geheel vormt. 
Ook voor de concrete resultaten van een onderzoek (dat in zijn geheel op Teams wordt geplaatst) over het 
impact van de covid-context op mantelzorg verwijzen we naar de ppt. Die bevat samenvattende cijfers die 
genuanceerd terug te vinden zijn in het rapport zelf. Die nuancering is aangewezen voor een goede analyse van 
de situatie van mantelzorgers zoals het onderzoek daarover rapporteert. 
 
Projectgroep Materiaal 
De Takforce neemt kennis van het overzicht van de bestellingen en leveringen. 
 
Rekening houdend met onder meer de problematiek van het werken via aankoopcentrales, buigt de regering 
zich op korte termijn over een voorstel om de rol die het facilitair bedrijf nu opneemt door te trekken tot eind 
augustus. 
Uit een bijkomende steekproef bevraging door de koepels blijkt dat toch veel van de voorzieningen hun 
beschermingsmateriaal kunnen aankopen. De overheid zal ook zelf een gerichte bevraging op korte termijn 
uitsturen om van elke individuele voorziening de informatie over het beschermingsmateriaal voor de komende 
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periode te vernemen. Daarbij zal ook bevraagd worden of men vanaf september al dan niet via eigen kanalen in 
de nodige PBM kan voorzien.  
De concrete modaliteiten die gelden vanaf september, als de regering het bestendigen van het overheidsaanbod 
in de zomer bevestigt, worden nog bepaald. 
 
 
Projectgroep Cijfers en monitoring 
De gegevens van de bijkomende bevraging over de sterfte in de periode 18 maart tot 2 juni worden momenteel 
afgerond. Er komt ook een dashboard dat aangeeft welke voorzieningen minder tot niet meer rapporteren. 
Bedoeling is om op die basis gericht te sensibiliseren om in elk geval te blijven registreren.  
 
Die registratie zelf kent een aantal aanpassingen: voorzieningen zullen hun gegevens zelf kunnen corrigeren en 
vanaf augustus wordt de bevraging ook vereenvoudigd. Ze blijft beperkt tot de weekdagen en ze wordt 
voorwerp van een meer uitgebreide evaluatie door de eindgebruikers. 
 
Een lid informeert naar de mogelijkheden om over meer gedetailleerde informatie te kunnen beschikken. Dat 
wordt bekeken door het team in de administratie, dat zelf ook verder werk maakt van een verfijning van de 
gegevens. 
 
Projectgroep Testing 
Allereerst wetenschappelijke informatie: uit een gedegen Chinese studie blijkt dat 40% van de personen die een 
positieve test kregen, weliswaar zonder symptomen, sero-negatief werden tijdens de herstelperiode. Dat 
illustreert -opnieuw- de momentele relativiteit van serologische testen. 
Over de teststrategie bij kinderen is het laatste woord nog niet gesproken. Daarvoor zijn er momenteel te weinig 
referentiegegevens. Daar komen we dus op terug, met als focus de 12- tot 18-jarigen. 
 
De Taskforce neemt kennis van de nieuwe teststrategie waartoe recent werd beslist door de IMC. Samengevat: 
een HoogRisicoContact wordt getest. Is die test negatief, dan volgt een tweede test minstens vijf dagen later; is 
die positief, dan volgt 7 dagen quarantaine, is die negatief, dan vervalt de quarantaine. 
 
Projectgroep externe partners 
De Taskforce neemt kennis van het voorstel om het platform helpdehelpers tijdens de zomer verder te laten 
lopen. Tijdens die periode wordt nagegaan of en zo ja welk toekomstperspectief voor dit platform wordt gezien. 
 
De Taskforce neemt ook kennis van het voorstel om, op basis van de ervaring met de Schakelzorgcentra, in de 
toekomst eerder te opteren om ‘schakelbedden’ te realiseren in het reguliere aanbod, dan in een apart 
bijkomend aanbod. De vraag-aanbod-coördinatie die de centra vervuld hebben heeft een acute nood gelenigd, 
is ondertussen, wat het capteren van vragen betreft evenwel quasi zonder voorwerp, wat noopt tot het 
stopzetten van het dashboard nodenbevraging. De opgedane ervaring wordt nu overgedragen aan de zorgraden. 
 
De 0800-werking én de cohortzorg, die een lid expliciet toevoegt, hebben hun meerwaarde bewezen. Het 
aanbod 0800 is stopgezet op 14 juni. Het sluimert en kan indien nodig snel weer worden opgestart. 
 
In de volgende Projectgroep staat gepland de verschillende evaluatie-elementen te verbinden tot een meer 
globale evaluatie die wordt vertaald in ‘lessen die we geleerd hebben’. 
 
Er wordt melding gemaakt van het grote ongenoegen dat is ontstaan naar aanleiding van de gewijzigde 
financiering. Het beleid toont daarvoor begrip. Het was evenwel de keuze van de Vlaamse regering om de 
betoelaging te beperken, niet wat de coördinatie- of de aanloopkost betreft, wel wat de exploitatiekost aangaat. 
Die wordt niet geplafonneerd op 90.000 maar op 45.000 euro. 
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Communicatie 
De Taskforce formuleert enkele punctuele opmerkingen bij het voorgestelde persbericht over de versoepelde 
richtlijnen voor de ouderenvoorzieningen. Daarmee keurt de Taskforce het ook goed. 
Het persbericht wordt vrijdag verstuurd. De richtlijnen zelf vertrekken vandaag. 
 
Varia 
De Taskforce neemt kennis van de draaiboeken en flowcharts voor de ambulante voorzieningen ggz, de 
residentiële voorzieningen ggz, de ambulante fysieke revalidatie, de Initiatieven Beschut Wonen en de 
Psychiatrische VerzorgingsTehuizen. 
 
De Taskforce gaat uitgebreid in op het element ‘Mobiele Teams en versterking van de zorgraden’, waartoe de 
regering recent besliste. Aansluitend bij een toelichting van het kabinet betreuren verschillende leden dat de 
Taskforce daarbij niet is betrokken of geraadpleegd. Dat was vanuit het timinggegeven niet evident, wordt 
gemeld. Er was wel overleg met Vivel. 
Tijdens de bespreking worden vooral vragen gesteld over de rol die de bijkomende coördinerende capaciteit in 
de zorgraden zal spelen. Er wordt gevreesd dat dat nieuwe eilandjes zal creëren die elk een eigen weg gaan, 
terwijl de Taskforce nu net hard heeft gewerkt aan een afgestemde, efficiënte en effectieve intersectorale 
aanpak. Er worden in dat verband vragen gesteld naar de toekomstige samenstelling van de Taskforce, waarop 
de voorzitter aangeeft dat die wat haar betreft blijft wat ze nu is.  
De bijkomende coördinerende capaciteit voor de zorgraden roept nog andere vragen op: in wiens opdracht 
opereren ze?, zullen ze er tijdens de zomer al zijn?, hoe verhouden ze zich tot de initiatieven die de voorbije 
maanden zijn opgezet en die nog niet ten gronde zijn geëvalueerd?, … 
Zorg en Gezondheid meldt dat die coördinatiefunctie er niet meteen in de zomer zal zijn. Dat geldt ook voor de 
mobiele teams waarvoor het agentschap samenwerking vraagt met onder meer de gezinszorg en de 
thuisverpleging. 
Verder wordt aangegeven dat de vermelde coördinerende rol niet gezien mag worden als een bijkomende 
intermediaire structuur (de eerstelijnszones zijn -daaraan wordt herinnerd- net een poging om op die structuren 
te bezuinigen). Er wordt erkend dat de maturiteit van de zorgraden niet overal een werkbaar gegeven is en ook 
de samenstelling vat nog niet het hele toepassingsgebied van de Taskforce (jeugdhulp en personen met een 
beperking ontbreken grotendeels). In ieder geval mag en zal de beoogde zorgraadcoördinatie niet in de plaats 
treden van de voorzieningen die -aangestuurd door rechtstreeks regionale en provinciale lijnen- onder meer 
logistiek (cohortering, uitbraakbeheersing) toch mee het verschil hebben gemaakt de voorbije maanden. 
Er wordt aangegeven dat die vragen en bedenkingen in overweging worden genomen en dat in een volgende 
Taskforce verduidelijking over een afgebakende rol zal worden gegeven. Als voorbeeld voor zo’n opdracht wordt 
gewezen op de noodzaak om een duidelijk aanspreekpunt te hebben voor onder meer lokale besturen en 
gouverneurs. Het is ook belangrijk vanuit een ‘torenpositie’ de evoluties in een cluster van eerstelijnszones te 
kunnen opvolgen en alert en gecoördineerd te kunnen reageren. 
 
In de marge wordt gepolst of over gegevens die de zorgraad daarover heeft, ook breder, aan koepels en 
inrichtende machten, inzage kan worden gegeven. Dat is geen evidentie, onder meer op privacygronden, zeker 
als het geïndividualiseerde gegevens betreft. Het zal verder worden bekeken, want informatie(doorstroming) 
zal de komende maanden inderdaad een cruciaal element zijn in het gecoördineerd opsporen, beheren en 
opvolgen van uitbraken. 


