
 

pagina 1 van 2 

 
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Verslag Task Force (TF) COVID-19 Zorg   
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  
 
 
Terugkoppeling federale werkgroepen 
Er lopen gesprekken en ook een Ronde Tafel over de evaluatie van de voorbije maanden. Daaruit zijn niet 
meteen direct relevante aspecten voor de Taskforce te melden. 
 
Projectgroep Richtlijnen  
De Taskforce stemt in met de voorgestelde kaderrichtlijn voor de thuiszorgvoorzieningen, lokale dienstencentra 
en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers. 
 
De Taskforce stemt ook in met de manier waarop wijzigingen aan de ondertussen volledige set van 
‘kaderrichtlijnen’ zullen worden aangepakt. Die zullen periodiek, mogelijk op een vast moment (dringende 
aspecten uiteraard niet te na gesproken) worden verstuurd. Daarbij gelden de uitgangspunten: enkel wat nodig 
is, zo mogelijk gebundeld, per mail, met een link verwijzend naar de ‘kaderrichtlijnen’ die geactualiseerd worden; 
concrete modaliteiten worden per agentschap bepaald. 
 
De Taskforce beraadt zich over de ‘Draaiboek-aanpak’. Dat gebeurt aan de hand van een schets van de mogelijke 
inhoud. Over die inhoud worden geen opmerkingen geformuleerd. Wel wordt gevraagd dat het luik ‘draaiboek-
voorzieningen’ hanteerbaar wordt uitgewerkt, ook voor kleine voorzieningen. De communicatie daarover wordt 
cruciaal. Het draaiboekgebeuren heeft een ondersteunende, geen sanctionerende finaliteit. 
De doelgroep zijn in eerste instantie de erkende voorzieningen van het beleidsdomein, niet de individuele 
zorgberoepen. 
Het besproken stramien is de basis voor een verder uitgeschreven tekst, met als doelgroep de voorzieningen, 
die volgende week op de Taskforce wordt besproken. 
 
Projectgroep Psycho-sociaal welzijn 
De Projectgroep vraagt blijvende aandacht voor het thema psycho-sociale ondersteuning, zowel van personeel 
als gebruikers. Daarom wordt bepleit DeZorgSamen verder actief bekend te maken. 
 
Projectgroep Materiaal 
De Takforce neemt kennis van het overzicht van de bestellingen en leveringen. 
 
De Taskforce neemt ook kennis van de beslissing van de regering om zeker in de zomer verder in het bezorgen 
van beschermingsmateriaal te voorzien. Het gaat dan in eerste instantie om mondmaskers en handgel. Bij een 
uitbraak kunnen ook bijkomend schorten en handschoenen worden gevraagd. 
 
Er komt een bevraging, die volgende week wordt uitgestuurd, om de noden op het terrein in kaart te brengen. 
De focus ligt daarbij op de residentiële voorzieningen, wat niet betekent dat ook de leveringen tot die werkvorm 
beperkt zijn.  
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In deze context wordt nagevraagd of ook de noden van de thuiszorg en thuisverpleging mee in rekening kunnen 
worden gebracht. 
 
Naar aanleiding van de vraag of er indicatoren kunnen worden aangereikt om een voorziening toe te laten de 
eigen nood en de aanleg van een stock objectief te bepalen, wordt verwezen naar de bestaande berekeningen 
in dat verband. Die zullen worden bezorgd en op Teams geplaatst indien mogelijk. 
 
 
Projectgroep Testing 
Uit een Zweedse studie blijkt dat de covid19-immuunrespons mogelijk beter blijkt uit een analyse van de T-
geheugencellen dan van serologische antistoffen. Dat betekent dat we daaraan misschien een betere indicator 
hebben. 
 
Het protocol voor een zelftest is rond. De test in de praktijk wordt nu voorbereid. 
 
De discussie of kinderen moeten getest worden, en zo ja, voor welke leeftijden, blijft onbeslecht. Voor -3-jarigen 
blijft de indicatie dat dat niet meteen nodig is. De focus ligt bij de 3- tot 12-jarigen. De Projectgroep hoopt 
daarover eind augustus meer uitsluitsel te hebben. Dat is niet onbelangrijk in verband met de testcapaciteit, 
gelet op het najaar en de griep- en verkoudheidcontext die we dan zullen kennen. 
 
Wat de testcapaciteit betreft loopt momenteel een bevraging bij de ziekenhuizen of 50.000 testen per dag 
mogelijk zijn. Dat roept de vraag op of de labocapaciteit zal kunnen volgen. Behoedzaamheid is geboden. In 
ieder geval dient een tekort hoe dan ook vermeden. 
 
Momenteel wordt de teststrategie voor de verschillende sectoren op punt gezet. Die worden volgende week op 
de Taskforce geagendeerd. 
 
De projectgroepen Cijfers en monitoring en Externe Partners hebben niet vergaderd 
 
Communicatie 
De Taskforce beslist niet te communiceren. Volgende keer kan dat wel gebeuren, rekening houdend met het 
resultaat van de vergadering. Staan alvast op de agenda: draaiboek en teststrategie voor elke sector. 
 
Varia 
De Taskforce stemt in met het volgende vergadervoorstel van eind augustus, begin september: 
De projectgroepen vergaderen op 24 of 25 augustus, de Taskforce op 25 augustus en 8 september, telkens om 
14u. 


