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Federale werkgroepen 
Vanuit de federale werkgroepen wordt er teruggekoppeld er opnieuw dagelijks geregistreerd wordt. Er is ook 
een lichte stijging in de cijfers van de ziekenhuisopnames.  
 
Opvolging 
Er waren enkele woonzorgcentra in opvolging op 17 juli, waarvan 2 met een bewezen cluster. Momenteel zijn 
er geen andere indicaties dat er problemen zijn in de zorgvoorzieningen. Ook vanuit de koepelorganisaties 
worden er geen signalen doorgegeven.  
 
Er zijn evenwel signalen in de media van woonzorgcentra die hun deuren zouden sluiten voor bezoekers. Ook 
tijdens de hoorzitting in het Vlaams Parlement werd verwezen naar enkele woonzorgcentra die de deuren 
zouden gesloten hebben. 
  
Vanuit de koepels wordt er inderdaad aangegeven dat het om een reactie uit angst en onwetendheid gaat. Er 
wordt geadviseerd om bezoek toch nog toe te laten. VLOZO bevestigt dat een woonzorgcentrum in het 
weekend de deuren heeft gesloten, uit veiligheidsoverweging omdat de gemeente met een uitbraak zou 
kampen. Het woonzorgcentrum zelf kampt niet met een uitbraak. Vanuit de sectoren van VAPH en Jeugdhulp 
zijn er geen signalen rond uitbraken of bezoekregelingen die teruggeschroefd worden.  
 
De taskforce beslist om een gedragen communicatie en kader rond bezoekregeling uit te werken, gericht naar 
de woonzorgcentra. Dit zal in overleg met de betrokken koepelorganisaties gebeuren.    
 
Er wordt benadrukt dat een voorziening best de mogelijkheden van bezoek blijft toelaten en de deuren niet 
sluit. Er zijn verschillende mogelijkheden om bezoek te organiseren (bij voorkeur buiten, afstand bewaren, 
mondmaskers dragen, …). Als er een besmetting is, kan een goede afstemming met het lokaal bestuur 
belangrijk zijn.  
 
De datum om een schriftelijke neerslag voor het draaiboek wordt even besproken. Er is geen vraag vanuit de 
taskforce om de datum van 21 augustus te vervroegen. De voorzieningen zijn bezig met de opmaak van de 
draaiboeken.   
 
Kleurcodes  
Er is vandaag ook een overleg geweest tussen de administraties rond de draaiboeken met kleurcodes de 
eventuele verdere stappen. Er is afgesproken dat er afgestemd zal gecommuniceerd worden over de sectoren 
heen. Momenteel ontbreekt een kader om met kleurcodes te gaan werken, maar dit kader is essentieel om 
verdere stappen te nemen. Voorzieningen stellen evenwel vragen over wat zij moeten doen als er in de 
maatschappij uitbraken zijn.  
 
De taskforce vraagt om de projectgroep richtlijnen hierover te laten samenkomen en werkafspraken te maken, 
o.a. rond het bepalen van aspecten die in ogenschouw genomen moeten worden door de voorziening als er 
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besmettingen binnen een dorp/stad zijn. Op dat moment kan ook het kader rond de bezoekrichtlijnen 
voorgelegd worden. Er wordt ook gevraagd om rekening te houden met transmurale zorg, om te vermijden 
dat deze moeten sluiten. Wat met medewerkers of cliënten die uit een regio komen met veel besmettingen.  
 
Communicatie 
Er zijn enkele persvragen geweest rond de agenda van de taskforce, er wordt beslist om een algemene lijn aan 
te houden en te verwijzen naar de oefening van woensdag. De eerdere elementen worden benadrukt: de 
taskforce is vandaag opnieuw samen gekomen om de vinger aan de pols te houden. Er zijn momenteel nog 
geen elementen die wijzen op een crisissituatie in de residentiële voorzieningen.  
De taskforce heeft ook gesproken over de bezoekregelingen in de woonzorgcentra na verschillende signalen 
waarbij het bezoek niet meer werd toegelaten naar aanleiding van de stijgende besmettingen in de 
maatschappij. De taskforce vraagt om de deuren niet opnieuw te sluiten, maar om minstens andere 
elementen van bezoek zeker mogelijk te houden en oog te houden voor het psychosociaal welzijn van 
bewoners en hun sociale omgeving. De taskforce zal op korte termijn bekijken welk kader uitgewerkt kan 
worden rond de bezoekregelingen. Er zal hiervoor woensdag samengezeten worden met de koepels, ook de 
projectgroep richtlijnen komt dan samen. De taskforce zelf zal donderdag opnieuw vergaderen.  
rapporteren wordt meegenomen. Deze communicatie zal zo snel als mogelijk naar alle voorzieningen 
verstuurd worden.  
 
Varia 
Tijdens de vorige vergadering werd het registratieniveau besproken. Een lid geeft aan dat sommige 
voorzieningen inderdaad niet registreren omdat de titularis afwezig zou zijn. Het agentschap bevestigt dat ook 
andere personen toegang kunnen krijgen om cijfers door te geven.  
 
Er wordt aangegeven dat het dragen van mondmaskers bij personeelsleden minder nauw opgevolgd wordt, er 
zijn ook al klachten hierover ingediend. Er wordt bevestigd dat dit niet kan en nauw opgevolgd zal worden.  


