
 

pagina 1 van 4 

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

 

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

  
 
 
Terugkoppeling federale werkgroepen 
Ook federaal wordt vastgesteld dat het aantal besmettingen weer stijgt. Dat wordt van nabij opgevolgd. 
Er wordt ook, nu nog verkennend, van gedachten gewisseld over hoe ziekenhuizen (op termijn) mee kunnen 
worden ingeschakeld in onder meer het proces van testing. 
Belangrijk: op een op stapel staand raamcontract voor het leveren van mondneusmaskers kunnen meer 
voorzieningen intekenen dan deze die nu zijn aangeschreven. De brief van Z&G die daarover handelt zal op 
Teams worden gedeeld. Actoren die nu nog niet zijn aangeschreven kunnen daarvan kennis nemen en beslissen 
of ze participeren. 
In de marge daarvan wordt navraag gedaan naar het standpunt, de houding van de aankoopcentrales de 
komende maanden. Daarover is nog geen duidelijkheid. Er is wel overleg gepland, ook met het federale niveau. 
Van zodra er duidelijkheid is, zal Z&G worden geïnformeerd. 
 
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.  
 
Aansluitend bij de schets van de stand van zaken, neemt de Taskforce kennis van de taken en de werking van de 
mobiele teams infectieziekten. De gegeven toelichting focust op hun taken en werking. Er wordt melding 
gemaakt van een toenemend aantal wervingen. De mogelijkheden zijn er nu om de belangrijkste taak op korte 
termijn operationeel te kunnen opnemen: het ondersteunen van voorzieningen op het terrein op het vlak van 
opleiding en educatie over infectiepreventie. Eerst in het vizier komen dan de WZC. Er wordt geprioriteerd op 
basis van corona-inspectie-gegevens en rekening houdend met uitbraken en besmettingsgraden. 
 
Navraag wordt gedaan naar de mogelijkheden om ook de thuiszorg mee op te nemen in de planning. Dat is zeker 
niet uitgesloten, maar zal afhangen van de beschikbare capaciteit. Er wordt gesuggereerd om de zorgraden te 
betrekken bij de organisatie(keuzes) in dit verband. Dat wordt meegenomen. Gelet op het interactieve karakter 
van de geplande vorming zit er kwantitatief wel onvermijdelijk een grens op. 
 
Projectgroep Richtlijnen 
Uit het verkennend gesprek over het al dan niet werken met kleurencodes in deze Projectgroep, blijkt dat daar 
over de sectoren heen weinig animo voor bestaat. Dat komt dan ook niet prioritair op de agenda. 
Nogal wat sectoren hebben wel vragen over de lokale processen bij uitbraken. Er zal daarover in de Projectgroep 
een toelichting worden gegeven. 
 
Verder neemt de Taskforce kennis van de beslissing van de Projectgroep om werk te maken, in een daartoe 
gemandateerde clusterwerkgroep, van het vertalen van de gedetailleerde richtlijnen voor de woonzorgcentra 
naar kaderrichtlijnen.  
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Naar aanleiding van een reflectie over de recent aangepaste bezoekersregeling in de WZC schuift de  
Projectgroep naar voor dat die het spanningsveld tussen veiligheid en kwaliteit van leven niet opheft, maar dat 
die wel een hanteerbaar kader aanreikt aan de voorzieningen om hun bezoekregeling te versoepelen, op maat 
van hun situatie en bewoners. 
In dat verband wordt (opnieuw) en ook meer in het algemeen aandacht gevraagd voor het bepalen van 
realistische ingangsdata voor richtlijnen, voor genuanceerde communicatie erover, voor het participatief 
uitwerken ervan en voor het aspect aansprakelijkheid van voorzieningen. Voor dat laatste element wordt een 
juridisch advies voorbereid. 
 
Aansluitend wordt gemeld dat sinds de nieuwe bezoekregeling bij de Woonzorglijn ruim 50 klachten zijn 
toegekomen bij de Woonzorglijn. Die zijn divers van aard en slaan op het tijdstip van bezoek, de te respecteren 
afstand tijdens het bezoek, het toch nog niet toelaten van fysiek contact, het weren van bezoek van bvb 
(achter)kleinkinderen … Anderzijds zijn er ook signalen van sommigen die vinden dat de beoogde versoepeling 
in de richtlijnen te ver gaan. Die vaststellingen illustreren het belang van verdere sensibilisering rond het 
vermelde evenwicht tussen kwaliteit en veiligheid, waarvoor een collectieve verantwoordelijkheid geldt. 
Temeer omdat de richtlijnen op zich noch bindend afdwingbaar, noch sanctioneerbaar zijn.  
 
Projectgroep Materiaal 
De Taskforce neemt kennis van de stand van zaken van de beschikbare stocks. Handschoenen en schorten blijven 
de aandachtspunten. 
De Taskforce neemt ook kennis van de uitgevoerde en geplande leveringen. Die verzekeren dat er op het terrein 
voldoende beschermingsmateriaal aanwezig is. 
Wat de handalcoholgel betreft wordt de vaststelling bevestigd dat er in residentiële voorzieningen momenteel 
zeker een ruim voldoende voorraad aanwezig is. Een daaraan aangepaste leveringsaanpak wordt voorbereid, 
maar nog niet operationeel van kracht. Daarvoor wordt gewacht op het impact van de verruimde 
bezoekersregeling in de WZC op de noden aan handalcohol. De koepels gaan die noden na en rapporteren 
daarover. Op basis van het resultaat daarvan wordt de verdere manier van beleveren van handalcoholgel 
bepaald. 
De eerste resultaten van de bevraging bij de voorzieningen over de beschikbaarheid van beschermingsmateriaal 
zijn bekend. Met name voor de WZC is de eerste analyse rond. Daarbij is duidelijk dat er globaal genomen een 
ruime voorraad aan persoonlijk beschermingsmateriaal is en dat de voorzieningen beter gewapend zijn in de 
strijd tegen het coronavirus. Dat blijkt ook uit de bevinding dat niet elke voorziening met een uitbraak bijkomend 
materiaal heeft besteld. Sommigen hebben voldoende om ook een uitbraak aan te kunnen. 
 
Projectgroep externe ondersteuning 
De Taskforce neemt kennis van het voorstel van de Projectgroep om het platform ‘helpdehelpers’ te 
bestendigen op structurele basis. Wel uitdrukkelijk enkel met het oog op het matchen van vrijwillig aanbod, 
geen betaalde arbeid. 
Er zal worden onderzocht of een koppeling kan worden gemaakt met het platform vrijwilligerswerk.be. Het 
resultaat van het overleg daarover zal verder worden besproken in de Projectgroep en aansluitend in de 
Taskforce. 
 
Projectgroep Psycho-sociale ondersteuning 
Uit de gesprekken in de Projectgroep wordt het signaal gedistilleerd dat de druk op het personeel in de 
zorgvoorzieningen hoog blijft. Dat veronderstelt blijvende aandacht voor hun psycho-sociaal welzijn. Een betere 
organisatorische omkadering, ook in deze context relevant, is voorwerp van gesprek tijdens de VIA-
onderhandelingen. 
De Taskforce neemt kennis van het feit dat de Projectgroep een toelichting heeft gekregen over de werking van 
de Zorgraden en over de werking van de Mobiele Equipes van de CGG. Voor meer detailinformatie daarover 
verwijzen we naar de ppt van de vergadering. We doen dat ook voor concrete informatie over het onderzoek 
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‘Ouderenzorg in tijden van corona’ (Institute for the future en Instituut Tropische Geneeskunde). Globaal 
kunnen we vaststellen dat de resultaten van dit onderzoek eerdere bevindingen bevestigen. We vermelden nog 
dat een vervolg wordt gepland. Onder de noemer ‘Oren’ willen de onderzoekers, via opgetekende verhalen, de 
beleving van de bewoners in WZC een stem geven. 
Tot slot wordt de actuele stand van zaken toegelicht i.v.m. dezorgsamen.be. Het afronden van filmpjes wordt 
gemeld, evenals een webinar over mantelzorg, een nieuwe barometer dit najaar, geplande opleidingen en het 
beschikbaar stellen van de Screener. 
De Taskforce vraagt dat bij het ontwikkelen van de ‘webinar mantelzorg’ het Vlaams Platform Mantelzorg zou 
worden betrokken. Daar wordt voor gezorgd. 
 
Projectgroep Testing 
Vanuit wetenschappelijke hoek wordt de stand van zaken gemeld m.b.t. de antigenen-sneltest, de 
speekseltesten en de test op antistoffen. 
Wat een covid-vaccinatie betreft wordt, wat de timing aangaat, behoedzaamheid bepleit. Ook het belang van 
een blijvend, correct en gedoseerd informeren wordt benadrukt. De acceptatiegraad voor een vaccin zit 
momenteel goed (om en bij de 80%). We moeten er alles aan doen dat zo te houden, temidden het gevaar van 
foutieve informatie en samenzweringstheorieën. 
Er wordt bevestigd dat het toedienen van een vaccin, als het er is, zal lopen volgens een prioritering. Wat dat 
betreft wordt aangegeven dat Coprev aan de Hoge Gezondheidsraad heeft voorgesteld de werknemers in het 
basisonderwijs en de kinderopvang ook prioritair mee te nemen. 
 
Op het vlak van de teststrategie wordt melding gemaakt van een mogelijk ingekorte quarantaine. 
Ook de aanpak in de kinderopvang wordt toegelicht. In principe blijft het zo dat er onder de zes jaar niet wordt 
getest. Opgroeien heeft wel geconcretiseerd wanneer een kind wel/niet naar de opvang kan op basis van een 
beschrijving van ziektesymptomen. 
 
Ter informatie worden de responscijfers gegeven op de drie mailings die er zijn geweest en waarop 
voorzieningen konden intekenen voor testen naar aanleiding van het in hun gemeente overschrijden van de 
grens van 50 besmettingen op 100.000 inwoners. Het ging resp. om een respons van 70, 72 en 40%. 
 
Op het vlak van teststrategie wordt bevestigd dat nieuwe bewoners/gebruikers systematisch worden getest. 
Dat gebeurt niet systematisch bij teugkeer van een gebruiker na het verlaten van de voorzieningen (wel als de 
CRA en de directie oordelen dat dat nodig is). 
 
Wat stagiairs betreft geldt de algemene regel – ook in de thuiszorg en de thuisverpleging- dat ze de aanpak voor 
werknemers volgen. Als een stagiair zuiver preventief wordt getest, dan gebeurt dat op kosten van de 
werkgever. 
Het zuiver preventief testen van een stagiair is niet noodzakelijk, zeker niet als die in een setting aan de slag gaat 
die niet door een besmettingsgegeven wordt gekenmerkt. 
Er zijn wel scholen die er op staan dat een stagiair wordt getest. Er wordt in dat verband gevraagd toch  nog 
eens in overweging te nemen of dat dan niet terugbetaald kan, ook gelet op de minder stevige terugvalpositie 
die stagiairs hebben (vergeleken bij werknemers) als ze besmet raken. Er is in elk geval consensus dat stagiairs 
in principe niet in een besmette omgeving worden ingezet. 
 
De Takforce gaat uitgebreid in op de problematiek van massaal testen versus geconditioneerd testen. Daarbij 
worden in de discussie verschillende elementen ingebracht. We vermelden exemplarisch: de vraag om coulant 
te zijn bij testaanvragen (ook gelet op de versoepelde bezoekregeling in de WZC), de capaciteit om testafnames 
te doen, de positie van de labo’s, het kostenaspect (zeker gelet op de twee bestaande financieringssporen die 
niet altijd even duidelijk zijn voor voorzieningen), de mogelijke (hoge) kost die labo’s aanrekenen voor niet 
terugbetaalde testcases, de vrijwilligheid die altijd het uitgangspunt blijft, de drempel van 50, 100, meer of 
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minder besmettingen per 100.000 inwoners, de politieke vragen en verwachtingen op dat vlak, de haalbaarheid 
van de verschillende scenario’s, de vraag om te kunnen terugkoppelen naar de achterban, de rol van de CRA in 
het beslissingsproces, … 
Besluitend stemt de Taskforce in met het volgende voorstel van de voorzitter dat zal worden afgetoetst door de 
koepels en waarover zij morgen, donderdag 10-09, rapporteren: de drempel voor een terugbetaalde 
(testafname blijft een kost) testmogelijkheid  verlaagt naar 50 naar 0, gelet op onder meer het maximaal 
benutten van beschikbare testcapaciteit, verhoogde risico’s in de WZC door de aangepaste bezoekregeling en 
de weer geleidelijke toename van besmettingen in de samenleving. 
 
Projectgroep Cijfers en Monitoring 
De Projectgroep Cijfers en Monitoring maakt melding van het spanningsveld dat samenhangt met het ter 
beschikking stellen van data via de externe controletoren. 
De Projectgroep meldt ook dat ze werk zal maken van mogelijke acties die tegemoetkomen aan voorstellen die 
zijn opgenomen in de resolutie van het parlement. 
De vraag naar duidelijkheid over de omgang met gevraagde gegevens voor een observerend onderzoek in twee 
WZC vervalt, omdat de beoogde gegevens gegenereerd worden door publiek beschikbare data. Er wordt wel 
aan herinnerd dat voor dergelijke onderzoeken en het gebruiken van de data daarvoor een goedkeuring door 
de Taskforce vereist is. 
 
Communicatie 
Er wordt geen communicatie gepland. 
 
Varia 
Er zijn geen variapunten. 


