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Terugkoppeling federale werkgroepen 
De Taskforce neemt kennis van de laatste cijfers in de ziekenhuizen: momenteel zitten we net onder de 6000 
covid-bedden, tellen we om en bij de 1325 covid-patiënten op intensieve zorg en telden we zo’n 350 opnames 
(laatste referentiedag). 
Er wordt ook een RIZIV-audit gesignaleerd. Daaruit wordt de conclusie vermeld dat de ziekenhuizen doorgaans 
de richtlijnen goed hebben gevolgd. Dat impliceert onder meer een (soms toch wel betekenisvolle) terugval van 
de reguliere zorg en chirurgie. Opvallend is dat die terugval zich soms bestendigt, ook als de crisispiek voorbij is. 
Dat was onder meer zo voor neonatalogie na de eerste golf. Er wordt verder uitgezocht welke de redenen 
daarvoor zijn. 
 
Opvolging actuele situatie 
De Taskforce neemt kennis van de actuele situatie op het vlak van besmettingen en uitbraken. We verwijzen 
daarvoor naar de ppt die met dit verslag één geheel vormt.  
In de marge wordt aangegeven dat er op korte termijn een overleg komt om na te gaan hoe de 
afwezigheidscijfers van personeel in de thuiszorg die nu wekelijks worden doorgegeven, een structurele plaats 
kunnen krijgen op het platform van het agentschap. 
Ook het belang van weekendregistratie wordt benadrukt. Het voorbije weekend lag de registratiegraad in het 
weekend erg laag. Dat impliceert bij een uitbraak nochtans al gauw enkele dagen die verloren gaan om op de 
radar van het Outbreak Support Team te komen. 
 
Projectgroep Richtlijnen 
Naar aanleiding van de vaststelling dat het federale MB van 28-10 geen uitzondering bevat op de  'regel van 
vier', wat impliceert dat leefgroepen die als één bubbel buiten gaan, in last kunnen komen, sluit de Taskforce 
zich aan bij de vraag van de Projectgroep om daaraan te remediëren. Het kabinet kaartte dat ook al aan bij de 
federale minister van binnenlandse zaken. Dat dient verder opgevolgd. 
 
De Taskforce neemt kennis van de tekst over ‘Ventilatie en verluchten’ en ook van hoe die in de Richtlijnen van 
de WZC zal worden ingepast. Andere sectoren gaan na of deze info ook voor hun aanbod relevant is en zal 
bezorgd worden. 
 
Op het vlak van voetverzorging wordt het standpunt bevestigd, conform de nationale bepalingen, dat 
voetverzorging kan als het medisch noodzakelijk en/of niet uit te stellen is, en dan alleen door een daartoe 
gekwalificeerde professional. Wat dat betreft geldt de federale FAQ als richtsnoer. 
Deze voetverzorgings-bepaling wordt ook opgenomen in de Kaderrichtlijn thuiszorg. Die Kaderrichtlijn wordt op 
nog twee punten aangepast: voor vervoer wordt de richtlijn geconformeerd aan Sciensano (omschrijving 
HoogRisicoContact) nadat daarover bijkomende verduidelijking is gevraagd aan Sciensano en wat het verhuren 
van lokalen van LDC aan derden betreft, wordt gestipuleerd dat dat enkel kan conform de nationaal geldende 
bepalingen en als er geen kruising mogelijk is met de doelgroep van het LDC zelf. 
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Projectgroep Materiaal 
De Taskforce neemt kennis van het overzicht van voorraden en bestellingen. Daar stellen zich momenteel geen 
grote problemen, ook niet wat de zuurstofconcentratoren betreft (waarvoor we wel een stijgende vraag en 
lichte vertraging van de levering zien, maar geen noemenswaardig probleem). 
 
Naar aanleiding van een aantal concrete vragen wordt beslist dat het toekennen van FFP2-maskers losgekoppeld 
blijft van de capaciteit van een voorziening (ook de besmettingsgraad is daar niet aan gekoppeld) en dat het 
toekennen van beschermingsmateriaal gelinkt blijft aan het aantal besmettingen van gebruikers (met ruimte 
voor een dialoog en eventuele aanpak op maat bij grote uitzonderlijke situaties). 
 
De Taskforce neemt er kennis van dat de vaccinatiestrategie momenteel gestaag vorm krijgt, onder meer in een 
federale werkgroep die zich ook uitspreekt over prioriteiten (geënt op het advies van de Hoge 
Gezondheidsraad). Daarbij wordt aandacht gevraagd voor de ook prioritaire nood van hulpverleners in de 
jeugdhulp. 
 
Projectgroep Testing  
Er zijn opnieuw testen mogelijk bij HRC; die zullen gebeuren op dag 7 beginnend de dag na het HRC. 
 
Wat de sneltesten betreft gelden de volgende indicaties: ze zijn mogelijk bij symptomatische patiënten (in eerste 
instantie op spoed) en bij laagrisicocontacten in het kader van clusters in collectiviteiten. In de zorg zijn ze niet 
aangewezen, pilootprojecten in combinatie met PCR-testen, niet te na gesproken. Ondertussen zijn de 
protocollen voor het gebruik van sneltesten uitgewerkt in de RAG. 
 
De Projectgroep heeft ook enkele algemene punten besproken: de in het algemeen geldende gunstige evolutie, 
het verwachte beperkte impact van de opening van de scholen, de aandacht die nodig zal zijn voor de 
kerstvakantie en het reisverkeer dat daarbij sterk dient afgeraden en de nood aan een betere exit-strategie 
(waarvoor de druk toeneemt, ook nav de beslissingen van Nederland). 
 
De Taskforce neemt kennis van het feit dat 165 WZC preventieve testen hebben aangevraagd. Dat stelt 
momenteel geen capaciteitsprobleem. De voorgestelde strategie in dit verband behelst 1x per week testen (met 
PCR, later ook speekseltesten). Ook voor uitbraakvrije delen van een voorziening kan preventief testen, wel op 
basis van een beoordeling door verantwoordelijke arts. 
 
Voor de inzet van sneltesten en de afspraken daarover verwijzen we naar de ppt die met dit verslag één geheel 
vormt. In die ppt worden voor resp. bewoners met symptomen en clusteronderzoek telkens de motivatie, de 
voorwaarden en de praktische aspecten vermeld. 
 
Tot slot wordt aangegeven dat de vragen voor het testen van mantelzorgers opgelost zijn in en door de nieuwe 
teststrategie. De testprotocollen voor het onderwijs (ook de buitenschoolse opvang) worden verder uitgerold. 
En voor de bedrijven worden draaiboeken uitgewerkt in overleg met IDEWE en Mensura 
 
Opvolging instrumentarium ‘verbeteren personeelsinzet in de zorg’ 
Het kabinet overloopt de actualisering van het schrijven van de minister aan de voorzieningen en licht ook toe 
hoe het cascadedocument is aangepast.  
Speciale aandacht wordt gevraagd voor de federale aspecten die nog niet definitief zijn. Een komende federale 
ministerraad moet daarover nog uitsluitsel geven. De brief van de minister mag ondertussen wel vertrekken. 
Daarbij wordt over de federale elementen gemeld dat als er duidelijkheid is, daar via de gangbare kanalen 
informatie over zal worden gegeven. Het gaat onder meer over: het verhogen van de quota voor vrijwillige 
overuren, het makkelijker kunnen detacheren, de inzet van tijdelijk werklozen met behoud van 75% van hun 
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loon, de problematiek van meerdere opeenvolgende tijdelijke contracten, de uitbreiding van het 
vrijwilligerswerk naar commerciële organisaties en een aantal fiscale aspecten. 
De Taskforce heeft bij de voorgestelde documenten geen opmerkingen, zeker als blijkt dat een document dat 
vragen oproept (modelovereenkomst uitlening) per vergissing is meegestuurd en dus als niet bestaand kan 
worden beschouwd. 
In dit verband verwijzen we bijkomend naar de bijlage die over de vermelde federale aspecten meer 
gedetailleerde informatie bevat. 
 
Communicatie 
Er staat geen actieve communicatie gepland. 
 
Varia 
Een lid maakt melding van een vergadering in de RIZIV-overeenkomstencommissie, waar onder meer de nieuwe 
wet met mogelijkheden voor delegatie en substitutie van taken aan bod is gekomen. Een en ander blijkt met 
name voor de thuisverpleging niet evident op het vlak van conformiteit en nomenclatuur. Verdere 
verduidelijking en concretisering zijn nodig. 
 
De opstart van Fred & Frieda wordt vermeld, een buddy-platform dat sociale eenzaamheid wil tegengaan. Daar 
wordt de oproep aan gekoppeld de mogelijkheid tot registratie, ook van vacatures, verder bekend te maken. 
Het aantal buddy’s dat zich registreerde is van bij de start betekenisvol: 800 op de eerste voormiddag. 
 
Tot slot wordt gemeld dat steeds meer onderzoekers data opvragen over de situatie in de WZC. Men wil onder 
meer nagaan hoe de tweede golf zich verhoudt tot de eerste. De Taskforce beslist dat de onderzoeksprotocollen  
in kwestie voor goedkeuring moeten worden voorgelegd.  


