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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Behalve het signaal dat de federale werkgroepen momenteel focussen op de aspecten rapportage en monitoring 
is er geen bijzonder nieuws te melden. 
 
Opvolging actuele situatie 
De Taskforce krijgt wekelijks een overzicht van het aantal uitbraken in de verschillende sectoren. We verwijzen 
voor de cijfers daarover naar de ppt die met dit verslag één geheel vormt. We merken op dat er de voorbije 
week geen enkele bijkomende uitbraak (vanaf 2 besmettingen) te noteren viel. 
De vraag wordt gesteld of het mogelijk is zicht te krijgen op de absolute aantallen van besmette personen. Dat 
is informatie die te halen is uit het e-loket/dashboard, maar altijd rekening houdend met mogelijke fouten in de 
zelfregistraties. Die fouten zijn van allerlei aard. Soms wordt bvb het totaal aantal bewoners opgegeven ipv de 
besmette. Het gebeurt ook dat een voorziening in zijn registratie systematisch cijfers cumuleert. Wat niet 
wegneemt dat het absolute aantal zal worden nagekeken. 
In de marge wordt meegegeven dat er deze maand nog een systeemaanpassing komt met minder registratielast 
voor de voorzieningen. 
 
Projectgroep Richtlijnen 
De Projectgroep Richtlijnen blijft wekelijks vergaderen, in principe de dag voor de vergadering van de Taskforce. 
Op de agenda van de volgende vergadering staat een reflectie over het al dan niet werken met kleurcodes in 
ons beleidsdomein. 
De Taskforce neemt ook kennis van een actualisering van de Richtlijnen voor de woonzorgcentra. Het gaat 
daarbij vooral om vereenvoudigingen en schrappingen. 
De Taskforce neemt kennis van een schets over hoe het gesprek in de Projectgroep over de bezoekersregeling 
is verlopen. Daarbij wordt gemeld dat een aantal bezorgdheden zijn geformuleerd, zoals niet overhaast te werk 
te gaan, inspanningen te doen om het draagvlak te bewaren (ook via een dialoog met de Vlaamse Ouderenraad) 
en het rekening houden met de inbreng van de koepels. 
Daarbij aansluitend gaan de drie koepels in op de bevindingen van hun bevraging bij de leden. We verwijzen 
daarvoor naar de rapportage daarover die op Teams is geplaatst. 
De voorzitter pikt daarop in en doorloopt de essentie van het voorliggende voorstel van aanpassing van de 
bezoekersrichtlijnen. Tijdens de bespreking daarover blijkt globale tevredenheid over de tekst. Er worden wel 
suggesties gedaan voor aanpassing. We vermelden illustratief de volgende opmerkingen: 

• systematisch gebruiken van dezelfde term: mondneusmasker 
• de consistentie nagaan van wat geformuleerd is in de punten 4 en 9 en ook hoe die zich 

verhouden tot de punten 6 en 7 
• het aspect sanctionering een plaats geven 
• nagaan of en hoe de aansprakelijkheid van de voorzieningen kan spelen (nog niet te vertalen in 

de richtlijnen) en een gedeelde verantwoordelijkheid met de individuele bezoeker  
• het opnemen van de notie ‘collectieve verantwoordelijkheid’ 
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• de zin waarin de mogelijkheid van fysiek contact aangegeven wordt duidelijker formuleren 
• nagaan of de woonzorglijn kan worden vermeld (idee dat later wordt verlaten) 
• nagaan of een aantal elementen beter gepositioneerd kunnen worden t.o.v. elkaar 
• Het gebruik van het woord palliatieve fase, dan wel terminale … (vergadering behoudt 

‘palliatieve’) 
• … 

Globaal wordt aandacht gevraagd voor een correcte communicatie. Er wordt beslist dat eerst de zending naar 
de voorzieningen vertrekt en dat pas daarna naar de pers wordt gecommuniceerd. 
De ingangsdatum voor de nieuwe kaderrichtlijn wordt gelegd op 7 september. Op die manier hebben de 
voorzieningen voldoende voorbereidingstijd. 
Om de tekst te finaliseren wordt een deelgroep van de Taskforce met alle koepels van de ouderensector 
gemandateerd om, binnen de principiële goedkeuring van de vergadering, redactioneel een en ander op punt 
te zetten. 
De definitieve tekst zal uiteraard aan de leden van de Taskforce worden bezorgd. 
 
Projectgroep Testing 
De Taskforce neemt kennis van de (opnieuw aangepaste) preventieve teststrategie, en de gemeenten die erdoor 
zijn gevat. De drempel daarvoor is opnieuw verlaagd (naar 50 besmettingen op 100.000 inwoners per week).  
Tijdens de bespreking wordt gefocust op het participeren aan die testing-mogelijkheid omdat een toch niet 
onaanzienlijke groep er niet op ingaat. Dat heeft veel redenen, onder andere dat testen in die voorzieningen 
soms al gebeurde. Er spelen ook heel specifieke lokale aspecten. 
Om een en ander goed te kunnen opvolgen, ook van werknemerskant, zal Z&G de lijst van aangeschreven 
voorzieningen delen met de leden van de Taskforce. De gegevens over gemeenten die de drempel van het aantal 
besmettingen halen en dus voor een preventieve testing in aanmerking komen, is ook publiek raadpleegbaar. 
De vraag wordt gesteld wat de test-situatie is van stagiairs bij in dienst treding. Er wordt melding gemaakt van 
de evolutie dat het IFC codes uitwerkt die ook een stagiair in staat stellen een test-ticket te krijgen. Terugbetaling 
gebeurt dan niet door het RIZIV, maar door de werkgever. Behalve uiteraard als de stagiair aan de slag gaat in 
een voorziening die voor globale preventieve testing in aanmerking komt. Dan gaat de stagiair mee in de 
algemene aanpak. 
In de marge van die toelichting wordt kort gemeld dat het federale niveau vragende partij is om een inschatting 
te krijgen van de nodige testcapaciteit in de regio’s. Dat is geen makkelijke oefening. Momenteel wordt gedacht 
aan een methodiek die op basis van een aantal paramaters een ‘opschalingsmodel’ mogelijk maakt. 
 
Projectgroep Cijfers en Monitoring 
De Projectgroep Cijfers en Monitoring maakt melding van het lopende overleg met een consortium van 
universiteiten over het wetenschappelijk onderzoeken van de bij Z&G beschikbare Covid-data. We verwijzen 
voor concrete info naar de dia ter zake in de ppt. 
 
Communicatie 
Er zal, zoals hiervoor beschreven, een communicatie worden uitgewerkt over bezoek aan de WZC. Maar die 
vertrekt pas nadat de voorzieningen zijn verwittigd. Plan is: richtlijnen vertrekken op donderdag tegen de 
middag, perscommunicatie volgt daarna in de namiddag. 
 
Varia 
In de varia wordt gemeld dat er nood is aan een standpunt over het toelaten van huisdieren op de kamer in 
WZC. 


