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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Geen bijzondere elementen te melden. Het stijgend aantal besmettingen en het impact daarvan op de 
ziekenhuizen wordt uiteraard van nabij opgevolgd. 
 
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.  
 
Projectgroep Psycho-sociaal welzijn 
De Projectgroep heeft niet vergaderd. Er wordt wel aandacht gevraagd voor het invullen van de Barometer. Aan 
de koepels wordt gevraagd hun leden er op te wijzen dat de Barometer nog ingevuld kan worden tot 11 oktober. 
 
Projectgroep Richtlijnen 
Eén agendapunt voor deze Projectgroep, vertrekkend van de beslissing van de Taskforce tijdens de vorige 
vergadering: het impact van de quarantaine-beslissing van de NVR (van 14 naar 7 dagen) op de WVG-
doelgroepen. De dialoog daarover in de Taskforce, op basis van de voorzet van de Projectgroep, leidt tot 
volgende besluitvorming: 
 

• Een beperkte en doelgroepgerichte specifieke aanpak is mogelijk voor de meest kwetsbare PmH, de 
PVT, de WZC, de LDC, de CDO, de CDV en de GAW. 

• Concreet 
• Voor nieuwe opnames in residentieel aanbod in die voorzieningen geldt de voorwaarde van 

een negatief testresultaat op dag -1 (voor de opname) of, wanneer die er niet is, een 
quarantaine van 7 dagen met een test op dag 5. 

• Voor nieuwe starters in transmurale zorg in die voorzieningen geldt de voorwaarde van een 
negatief testresultaat op dag -1 (voor de start). 
 

• Voor bewoners die terugkeren na het verlaten van het aanbod blijven de vigerende richtlijnen 
gelden. 
 

• Voor de hoogrisicocontact-bewoners/gebruikers van dat aanbod geldt: 
• 7 dagen quarantaine en gedurende de 7 volgende dagen: voorzichtigheid 
• Indien mogelijk: beoordeling door medisch verantwoordelijke 

• Voorzichtigheid = minimaal:  
• voor alle verplaatsingen buiten de kamer een mondneusmasker dragen 

indien mogelijk;  
• de sociale contacten buiten de leefgroep tot een minimum beperken 

met altijd respect voor een afstand van 1,5 meter;  

Task Force COVID-19 Zorg 
 
Verslag – 08/10/2020 
 



 

pagina 2 van 3 

• extra aandacht besteden aan basishygiënemaatregelen 
• Voorzichtigheid is maximaal:  

• quarantaine aanhouden tot 10 dagen, uitzonderlijk tot 14 dagen 
 

• Voor bezoekers aan dat aanbod (wetend dat hier finaal de verantwoordelijkheid van de bezoeker zelf 
speelt): 

• Positieve test van de bezoeker 
• Gedurende 14 dagen niet op bezoek gaan (aan de bezoekregeling bij besmette 

bewoners verandert niets t.o.v. de bestaande regeling) 
• Bezoekers uit een rode zone of na hoog-/laagrisicocontact 

• 7 dagen volgend op quarantaine: voorzichtigheid 
• Indien mogelijk beoordeling door medisch verantwoordelijke 

• Voorzichtigheid = minimaal (ook bij nauwe contacten) 
• een stoffen mondneusmasker dragen;  
• een afstand van 1,5 meter respecteren;  
• extra aandacht besteden aan basishygiënemaatregelen 

• Voorzichtigheid = maximaal 
• niet op bezoek mogen komen gedurende 10 dagen, uitzonderlijk 14 

dagen 
 
Projectgroep Testing 
De Projectgroep signaleert het belang van ‘sneltesten’ met een ‘surveillance-karakter’. Die laten toe snel grotere 
groepen te testen en in kaart te brengen. De besluitvorming om die goed te keuren doorloopt verschillende 
stadia (RAG-RMG-FAGG). Aan de vertegenwoordigers in RAG en RMG wordt gevraagd aan te dringen op 
urgentie. 
 
Het preventief testen in collectieve voorzieningen is opnieuw opgestart. Het aantal aanvragen blijft vooralsnog 
beperkt. Prioriteit blijft uiteraard uitgaan naar ‘uitbraak-voorzieningen’. 
Er wordt opgemerkt dat bedrijfsartsen/arbeidsgeneeskundige diensten niet altijd de capaciteit ter beschikking 
kunnen stellen om de testafnames vlot te laten verlopen. Als dat het geval is, kan de CRA of een andere arts of 
verpleegkundige soelaas brengen. Als ook dat niet lukt wordt aangeraden een oplossing te zoeken via de 
zorgraden. Het is minder opportuun om een beroep te doen op thuisverpleegkundigen/thuiszorg die al 
bijspringen in onder meer de triagecentra. Er wordt tot slot verduidelijkt dat het preventieve testgebeuren 
verloopt via het federale testplatform. 
Als de testafname niet gebeurt door een arbeidsgeneeskundige dienst, maar door een andere arts of 
verpleegkundige wordt gevraagd het resultaat bekend te maken volgens de gangbare procedure: eerst wordt 
de werknemer in kennis gesteld, ev. de huisarts/bedrijfsarts, dan pas de werkgever. 
 
Projectgroep Materiaal 
De Taskforce neemt kennis van de stand van zaken van bestellingen, leveringen en voorraden. Handschoenen 
en schorten blijven het aandachtspunt, waarvoor de administratie uitwegen blijft en helpt zoeken. 
De Taskforce stemt in met het verder leveren van handalcohol, gelet op een opnieuw groter verbruik, onder 
meer door de aangepaste bezoekregeling in de woonzorgcentra. 
Wat de zuurtsofconcentratoren betreft is er federaal een bijkomende stock aangelegd. Het is zaak dat de WVG-
voorzieningen, de woonzorgcentra op kop, die kunnen blijven reserveren via het eerder opgezette circuit bij 
apothekers. Daarover volgt uitsluitsel op een IMC. 
Wat de levering van handalcoholgel in kleine dosissen betreft leert navraag dat er een bestelling is geplaatst van 
40.000 flesjes. Er is evenwel nog geen bevestiging van de leveringsdatum. Eens geleverd wordt wel het dubbele 
aantal geleverd van wat eerst was voorzien. 
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Projectgroep Externe Partners 
In de Projectgroep is één agendapunt besproken: de eventuele heropstart van de 0800-nrs en eventuele andere 
maatregelen die een groeiend personeelstekort in voorzieningen kunnen verhelpen. De verkennende 
bespreking daarover heeft geleid tot een aantal mogelijke pistes. Die zijn als bron van inspiratie gemeld aan de 
op stapel staande ad hoc-werkgroep die specifiek voor de personeelsproblematiek oplossingen zoekt. 
 
Communicatie 
Er wordt geen globale communicatie gepland.  
 
Varia 
Er wordt opgeroepen om deel te nemen aan de PICOV-opvolgstudie. Het gaat dan om mensen die positief getest 
hebben waarvan men wil nagaan in welke mate ze meer/minder vatbaar zijn voor griep. Met andere woorden: 
wat is het effect op iemands immuniteit na een COVID-besmetting. 
 
Tot slot worden de vergadermomenten tot eind dit jaar meegedeeld. Ze worden in de agenda’s ingepland. 
  


