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

  
Een extra taskforce komt samen naar aanleiding van de stijgende besmettingsgraad in de maatschappij. Er is 
nog geen sprake van een algemene crisissituatie in de zorgvoorzieningen, maar er zijn wel enkele nieuwe 
besmettingen gemeld. Op vraag van minister Beke bespreekt de taskforce de situatie in de voorzieningen. De 
taskforce wilt op die manier de vinger aan de pols houden.  
 
Federale werkgroepen 
Vanuit de federale werkgroepen wordt er teruggekoppeld dat de richtlijnen m.b.t. de capaciteit op de 
intensieve zorg in de ziekenhuizen blijft behouden en niet verder wordt afgebouwd. Volgende week 
donderdag is een nieuwe werkgroep gepland, tenzij de situatie verandert.  
 
Situatie in de voorzieningen 
Met betrekking tot beschermingsmateriaal wordt de bezorgdheid geuit over de tekort van FFP2-maskers en 
schorten. Er wordt gewezen op de mogelijkheid om dergelijk materiaal te bestellen als voorzieningen te 
maken krijgen met een uitbraak. Dit zal benadrukt worden in een communicatie naar de voorzieningen. 
Chirurgische mondmaskers en handalcoholgel werden de afgelopen weken geleverd, bijbestellen kan indien 
nodig.  
 
Voor opleidingen rond handhygiëne e.d. wordt gevraagd om ook in een communicatie naar het bestaande 
materiaal (filmpjes, …) te verwijzen. Bijkomende opleidingen zijn voorlopig niet nodig, maar de situatie wordt 
nauw opgevolgd.  
 
Er wordt de bezorgdheid geuit over een mogelijk tekort aan personeelsleden tijdens de vakantieperiode. 
Vanuit de thuisverpleging en gezinszorg is op een dergelijk moment niet eenvoudig om eventueel bij te 
springen in residentiële voorzieningen. Er wordt verduidelijkt dat de richtlijnen rond het terugkeren van een 
privévakantie in het buitenland uiteraard ook voor personeelsleden van voorzieningen gelden. Als zij 
terugkeren van een (buitenlandse) vakantie uit een gebied dat rood wordt beschouwd, is een quarantaine en 
testing verplicht. Personeelsleden worden dan op tijdelijke werkloosheid omwille van quarantaine geplaatst. 
Bij een oranje zone is waakzaamheid geboden. Bij een voorziening geldt mondmaskerdracht en zijn er andere 
maatregelen, maar opvolging en waakzaamheid is uiteraard nodig.  
 
Een personeelslid is niet verplicht om te melden waar hij/zij op vakantie is geweest. Maar vanuit de 
vakorganisaties wordt aangegeven dat het advies is om minstens door te geven of het vakantiegebied als 
oranje of rood wordt beschouwd. Bij vliegreizen is dat eenvoudiger op te volgen dan bij autoreizen via de 
Passenger Location Forms.  
 
Kleurcodes  
Binnen enkele sectoren is er al gewerkt aan draaiboeken met kleurcodes. Er wordt gevraagd om deze nog niet 
te verspreiden, maar af te stemmen op eventuele richtlijnen van de nationale veiligheidsraad. Deze worden 
volgende week verwacht De taskforce wisselt van gedachten over de niveaus waarop deze kleurcodes moeten 
gelden. Afstemming, maar ook diversiteit zijn belangrijk. Duidelijkheid over de overgang van de ene kleur naar 
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de andere en de eventuele parallelle maatregelen die gepaard gaan met deze kleurcodes, is essentieel om dit 
te verspreiden. 
 
Communicatie 
Er wordt beslist om een communicatie te sturen naar alle voorzieningen. Er wordt verwezen naar de nood aan 
verhoogde waakzaamheid naar aanleiding van de stijgende besmettingen in de maatschappij. De taskforce 
vraagt om alle maatregelen goed op te volgen, er wordt alvast een bijkomende maatregel genomen rond het 
dragen van mondmaskers voor bezoekers. Informatie rond handhygiëne en andere informatie wordt nogmaals 
benadrukt. Ook informatie rond het materiaal wordt toegevoegd. Ook het stimuleren om correct te blijven 
rapporteren wordt meegenomen. Deze communicatie zal zo snel als mogelijk naar alle voorzieningen 
verstuurd worden.  
 
Varia 
Er wordt afgesproken om bijkomende taskforces te organiseren op maandag 20 juli en donderdag 23 juli. De 
nodige uitnodigingen worden hiervoor verstuurd. De situatie wordt intussen nauw opgevolgd en de leden 
houden de voorzitter op de hoogte indien de situatie verandert.  
 


