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Toelichting resultaten De ZorgSamen 
Er kan hiervoor verwezen worden naar de presentatie van professor Kris Vanhaecht die een globaal beeld 
schetst van de resultaten. Vanuit de Taskforce wordt de vraag gesteld of er grote verschillen zijn tussen de 
sectoren/beroepsgroepen. Professor Vanhaecht geeft aan dat de scores het hoogst liggen in de 
woonzorgcentra. Bij de beroepsgroepen liggen de hoogste scores bij verpleegkundigen en verzorgenden. 
Professor Vanhaecht geeft ook aan dat er een stijgende zorg is ten aanzien van de artsen. De gedetailleerde 
resultaten zullen verder besproken worden in de Projectgroep Psychosociaal Welzijn. De voorzitter bedankt de 
professor voor de toelichting. 
   
Terugkoppeling federale werkgroepen  
Er wordt op gewezen dat de cijfers in de ziekenhuizen uiteraard niet goed zijn. Er is ook een vraag vanuit het 
Waalse landsgedeelte om patiënten op te vangen in de Vlaamse ziekenhuizen. Dit zal verder besproken 
worden.  
  
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. 
 
Zowel het aantal uitbraken als de afwezigheid van personeel vertonen een sterk stijgende trend. 
Er werd reeds aanvullende rapportage voorzien voor wat betreft de situatie bij het personeel in de 
verschillende sectoren. De Taskforce vraagt of ook de sectoren geestelijke gezondheidszorg en kinderopvang 
mee opgenomen kunnen worden, en een meer gedetailleerde rapportage over de VAPH-voorzieningen. 
 
In de rand van deze bespreking wordt gewezen op het belang van het overeind blijven van de kinderopvang. 
Kinderopvang is immers noodzakelijk wil men ook het personeel beschikbaar houden in de zorgsectoren. 
Vanuit de thuiszorg zal hun aanbod opvang van zieke kinderen waar mogelijk en wenselijk omgebogen worden 
naar opvang van kinderen van ouders die werken binnen de essentiële beroepen. 
  
Projectgroep Richtlijnen  
De Taskforce bevestigt de afspraken die gemaakt werden op haar vergadering van maandag 19 oktober en 
met de op basis van deze afspraken aangepaste richtlijnen. 
De richtlijnen worden ook nog aangevuld met de afspraken met betrekking tot de teststrategie en de 
quarantaine (zie verder). 
De Taskforce wijst er op dat de situatie erg snel kan veranderen (snel stijgende besmettingen bij bewoners en 
stijgende afwezigheid van personeel) die mogelijks nopen om snel terug samen te komen. Er wordt 
afgesproken om de vinger aan de pols te houden. Op die manier kan gecoördineerd gereageerd worden wat 
de voorkeur geniet boven ingrepen in verspreide slagorde van individuele voorzieningen. De Taskforce 
bevestigt nogmaals haar intentie om de zorgvoorzieningen open te houden voor bezoek. 
  
Projectgroep Testing  
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Het voorstel met betrekking tot testing en quarantaine wordt overlopen. Er kan daarvoor verwezen worden 
naar de presentatie.  
De Taskforce keurt dit voorstel goed en het zal ook al als dusdanig opgenomen worden in de richtlijnen. Er is 
nog een samenkomst van de RAG gepland rond het aspect om HRC personeel werkzaam te houden, ook in 
niet-covid afdelingen. 
 
De Taskforce krijgt toelichting bij de beslissing van het IMC in verband met de nieuwe teststrategie. De 
Taskforce vraagt om de definiëring van ‘zorgpersoneel’ breed te houden. Dit wordt meegenomen naar het 
IMC. Het advies vanuit de Vlaamse regionale gezondheidsinspectie (Zorg en Gezondheid) zal ook in die zin zijn. 
Zowel voor wat betreft de sectoren (ook kinderopvang, thuiszorg, thuisverpleging,…) als voor het personeel 
(niet enkel het personeel dat rechtstreeks in de zorg staat, maar ook het ondersteunend personeel zoals 
logistieke medewerkers, administratieve krachten,…) wordt een brede scope geadviseerd. 
 
De Taskforce wordt ook op de hoogte gebracht van de beslissing van de Vlaamse Regering om sneltesten aan 
te kopen, complementair dus bij de aankoop door de federale overheid. De projectgroep heeft over de 
aankoop en de inzet van deze testen op vraag van de Vlaamse Regering een gedeeltelijk advies uitgebracht. 
 
Er is al consensus om de tests in te zetten in de voorzieningen met kwetsbare personen, en in een eerste fase 
dubbel te laten lopen met de PCR-testen en dit dan te koppelen aan een wetenschappelijke studie. In het 
onderwijs is er de mogelijkheid om te koppelen aan lopende studie in secundaire scholen. Er blijven nog heel 
wat zaken te bespreken: verder scoop, afname, … 
 
De Taskforce is er zich van bewust dat er nog een hele flow zal moeten uitgewerkt worden om de federale en 
Vlaamse sneltesten in te bedden in de globale teststrategie. Vervolgens zullen de resultaten van deze nieuwe 
tests ook hun weg moeten vinden naar de contacttracing. Ook hier pleit de Taskforce voor een gecoördineerde 
aanpak. 
 
Projectgroep Materiaal  
De Taskforce krijgt een overzicht van het beschikbaar materiaal. Er is momenteel een ruime voorraad 
chirurgische maskers en alcoholgel, maar er zijn ook nog enkele leveringen gepland. Het blijft moeilijk om de 
voorraad schorten, brillen en face-shields aan te vullen.  
Noodpakketten (schorten, face-shields, … ) worden geleverd aan alle woonzorgcentra, zodat bij uitbraken snel 
materiaal ingezet kan worden. Andere sectoren blijven de mogelijkheid behouden om aanvragen te plaatsen.  
 
Projectgroep externe partners  
Er wordt aan de Taskforce toegelicht dat de Projectgroep zich gebogen heeft over de voorstellen om 
personeelstekorten op te vangen. Verdere afstemming is nog nodig over enkele mogelijkheden (politiek; met 
sociale partners; ...). Enkele punten moeten ook nog afgestemd worden op federaal en Vlaams niveau (bv. 
inkomen jobstudenten; onderwijs; werknemers uit externe sectoren; ...). 
 
De leden van de Taskforce dringen aan op snelle beslissingen. Ter vergadering wordt bevestigd door het kabinet 
dat deze week nog een beslissing zal genomen worden over de heropstart van het 0800-nummer. 
 
De Taskforce wijst er op dat de definiëring van ‘essentiële zorg’ soms zelfs op sector niveau moeilijk zal zijn, en 
dat er veelal op cliënt niveau zal moeten beslist worden. 
 
Communicatie  
Een communicatie vanuit de Taskforce is aangewezen, enerzijds over de beslissingen rond bezoek en horeca 
zoals maandag werd beslist, anderzijds over de teststrategie en de impact voor de residentiële voorzieningen. 
 


