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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Geen bijzondere aspecten te melden. 
 
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.  
 
Projectgroep Richtlijnen 
De Taskforce volgt het voorstel van de Projectgroep om de Richtlijnen niet aan te passen naar aanleiding van de 
meest recente beslissingen van het Overlegcomité. Daar is ook geen reden toe. 
De Taskforce begrijpt het signaal van de Projectgroep dat extra aandacht voor bewoners, bezoek, personeel 
belangrijk is in de kerst- en oudejaarsperiode die voor ons ligt. De koepels geven aan dat zij in dit verband goede 
praktijken inventariseren en ook zullen verspreiden. De Taskforce acht het niet opportuun bijkomend een 
schrijven te richten aan de voorzieningen.  
 
In de marge wordt gepolst naar hoe concreet moet worden omgegaan met het melden van een opschorting van 
bezoek. Dat wordt via de clusterwerkgroep woonzorgcentra nagegaan en gecommuniceerd naar de vraagsteller. 
 
Projectgroep Materiaal 
De Taskforce neemt kennis van de stand van zaken van voorraden, bestellingen en leveringen. De situatie geeft 
geen reden tot bezorgdheid. Ook niet wat de zuurstofconcentratoren betreft. Waakzaamheid blijft wel geboden, 
onder meer voor de handschoenen en de schorten. 
 
Als de aangekondigde sneltesten niet altijd samen met een zending van beschermingsmateriaal worden 
geleverd, heeft dat enkel een logistieke aanleiding. In dat geval volgt een nazending. 
 
Het kabinet gaat na wat de stand van zaken en een eventueel perspectief zijn voor het compenseren van 
materiaalkosten bij grote uitbraken. 
 
Projectgroep Externe Partners 
De Taskforce neemt kennis van het weer actiever gebruik maken van helpdehelpers. De vraag is of een verdere 
bekendmaking aangewezen is. Dat wordt nagegaan. Het proces van verduurzaming, bvb. via vrijwilligerswerk.be 
wordt weer opgenomen. De voorbije weken was daar minder tijd voor, onder andere door de start van Fred en 
Frieda. 
 
De 0800-nrs signaleren dat vragen om steun soms via verschillende wegen worden gesteld. Dat komt de 
rechtlijnigheid van de aanpak niet ten goede. De koepels zullen aan hun voorzieningen vragen ofwel via één 
kanaal te werken, dan wel aan te geven dat de vraag ook parallel loopt. Ook wie een vraag krijgt kan daarvoor 
alert zijn en specifiek navraag doen of de vraag ook elders gesteld werd. 
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Er is een vraag om het kader voor de toepassing van de wet van 6 november verder uit te werken. Daarvoor 
wordt verwezen naar lopende gesprekken op het federale niveau. Er zijn ook beschreven procedures en 
bestaande uitwisselingen tussen sectoren en beroepsgroepen die daartoe kunnen bijdragen. Een betere aanpak 
vergt een en-en-aanpak: alle betrokkenen kunnen daar vanuit hun rol en positie toe bijdragen. Cruciaal blijft, 
conform de bepalingen van de wet van 6 november, de aanpak zoals een voorziening zelf die vorm geeft.  
 
Projectgroep Testing 
De optie om antigeentesten populatiebreed in te zetten wordt ook Europees bekeken. In de literatuur is 
daarover nog steeds geen consensus. Ook logistiek impliceert dat een zeer zware organisatie voor een zeer 
tijdelijke ‘foto’. 
Antigeentesten geven wel een hoge betrouwbaarheid bij mensen met klachten gedurende de eerste 4 – 5 dagen. 
Het hanteren ervan in WZC blijft controversieel. Daar krijgt het inzetten van sneltesten bij bezoekers meer 
aandacht. Bij repetitief testen van bewoners en personeel blijft de antigeentest een discussiepunt. 
 
Vorige week zagen we 25.000 (2/3de uitbraakgericht) testen, deze week 19.000 (16.000 uitbraakgericht). 
Vooral het preventief testen neemt af. Daar dragen testmoeheid en mogelijk ook problemen met het nieuwe 
federale platform toe bij. 
Voor preventief testen blijft de richtlijn maximaal 1 keer om de 7 dagen. Of het gebeurt blijft mee bepaald 
door de inschatting van de lokale medisch verantwoordelijke(n). 
Er wordt met belangstelling uitgekeken naar de resultaten van de pilootprojecten met speekseltesten voor 
personeel in Wallonië. 
Het federaal platform is sinds gisteren overal in gebruik. Er zijn nog problemen mee, maar die worden 
stapsgewijs opgelost. 
 
De sneltesten worden momenteel geleverd aan de WZC,  samen met mondmaskers of apart (zoals hiervoor al 
gemeld). Bijbestellingen zijn mogelijk via het e-loket. Voor de andere sectoren wordt 10 december op dat vlak 
een ijkpunt. Dan is immers registratie in de centrale databank mogelijk. Dat moment en het leveren van 
sneltesten aan die sectoren worden dan ook voorbereid. 
 
Tot slot wordt aangegeven dat het advies van de werkgroep bevolkingsonderzoek door de minister is gevolgd, 
wat betekent dat sneltesten enkel een plaats krijgen binnen een overheids-setting. Deze aanpak strookt met het 
standpunt dat door het bedrijfsleven wordt ingenomen. 
 
In de marge wordt gepolst naar de stand van zaken, het beslissingspad naar en de communicatie over de 
vaccinatiestrategie. Op dat vlak zijn er nog heel wat onbekenden. Een aantal richtinggevende beslissingen staan 
op korte termijn op stapel, met name in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. Daarover zal in de 
Taskforce COVID-19 worden gerapporteerd. Een lid bepleit behoedzaamheid bij de communicatie hierover naar 
het terrein. Soms dreigt een communicatie meer vragen op te roepen dan dat ze antwoorden in zich draagt en 
dat geeft verwarring. Het mogelijke zal dan ook worden gedaan om dat te vermijden. 
Bij de prioritaire doelgroep voor vaccinaties horen in elk geval de WZC. Er wordt bevestigd dat de kwetsbare 
doelgroepen van de sector Personen met een Handicap daar mee inbegrepen zijn. 
 
Op de specifieke vraag of in een WZC na een positieve sneltest altijd een PCR-test relevant is, wordt ontkennend 
geantwoord. Virologisch is dat dubbel op.  Gelet evenwel op het ontbreken van het doorgeven van data bij een 
sneltest blijft het aangewezen dubbel te testen. Dat verandert op korte termijn, met name op 10 december (cf 
wat hiervoor is aangegeven over registratie in de centrale databank). 
 
Communicatie 
Er wordt geen actieve communicatie gepland. 
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Varia 
De Taskforce stemt in met het ter beschikking stellen van (overigens al publieke) data voor een onderzoek van 
de UAntwerpen dat peilt naar het waarheidsgetrouw doorgeven van contacten tijdens een contactonderzoek. 
 
De Taskforce stemt er ook mee in dat verder wekelijks wordt vergaderd, met uitzondering van de week tussen 
kerstdag en nieuwjaar. De data zullen tot de paasvakantie worden ingepland. 
 
Dat geldt ook voor de Projectgroepen die aan hun huidig ritme blijven vergaderen: de PG Testing en Richtlijnen 
wekelijks, de PG Materiaal, Externe Partners en Psycho-sociaal welzijn tweewekelijks en de PG Cijfers en 
monitoring maandelijks.  


