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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Er zijn geen evidente verklaringen voor het plateau waarop we ons nu bevinden. Ook niet voor de 
populatiekenmerken van wie nu bijkomend wordt getroffen. Een voorspelling wat het aantal besmettingen 
betekent voor de ziekenhuisopnames is dan ook moeilijk te maken. De ziekenhuizen krijgen de boodschap dat 
er momenteel niet echt iets verandert aan de strategie. 
 
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 Materiaal 
De Taskforce neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. voorraden, bestellingen en leveringen. De situatie is, 
met de gekende aandachtspunten zoals het kunnen verwerven van voldoende handschoenen, onder controle. 
Dat geldt ook voor de zuurstofconcentratoren. De bevraging daarover blijven we wel aanhouden gelet op de 
bestaande besmettingscontext. 
Belangrijk is dat de Vlaamse Regering recent heeft beslist de gratis leveringen aan PBM te continueren tot april 
2021, met een tussentijdse evaluatie in februari. 
Soms wordt bij een uitbraak vastgesteld dat de noodvoorraad die toch verwacht wordt in een voorziening 
aanwezig te zijn er niet (voldoende) is. Daarom de oproep aan de koepels daar in hun contacten met de sector 
de aandacht op te blijven vestigen. 
 
Projectgroep Externe Partners 
In deze Projectgroep is een stand van zaken gegeven van de verschillende vrijwilligersplatformen. Globale 
vaststelling daarbij is dat er een groter aanbod is aan vrijwilligers dan vragen aan de aanbodkant. Dat geldt bvb. 
ook voor de site Fred & Frieda die voorzieningen wil toelaten een beroep te doen op een buddy voor wie sociaal 
eenzaam is.  Daarnaast is -begrijpelijk- ook gemeld dat voorzieningen wat terughoudend zijn in het inzetten van 
(nieuwe) vrijwilligers gelet op het daar altijd aan verbonden risico op besmetting. 
 
De ondersteuning door de thuiszorg via het 0800-nr laat een ander beeld zien dan bij de eerste golf: meer vragen 
uit onder meer de triagecentra, minder uit de WZC. Het 0800-nummer bestaat nog zeker tot half januari; er 
staat met alle betrokkenen op korte termijn een gesprek gepland over een continuering. 
 
De Projectgroep signaleert dat er momenteel vooral nood is aan het stroomlijnen en consolideren van de sporen 
die de voorbije maanden zijn opgezet, eerder dan aan nieuwe acties. 
 
Tot slot heeft de Projectgroep vastgesteld dat het ‘Kader voor delegatie van de verpleegkundige handelingen’ 
niet meteen leidt tot grote veranderingen op het terrein. Verschillende bezorgdheden en randvoorwaarden 
maken de implementatie ervan niet eenvoudig. Het kabinet zal dat signaal aankaarten op het federale niveau. 
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Projectgroep Richtlijnen 
De Projectgroep Richtlijnen heeft niet vergaderd. Naar aanleiding van een versoepeling van de bezoekregeling 
in de WZC in Wallonië, vraagt de voorzitter of de Taskforce  de eerder goedgekeurde bezoekregeling voor de 
WZC in Vlaanderen herbevestigt. Dat gebeurt unaniem. 
 
De Taskforce wacht ook de beslissingen van het Overlegcomité van 18/12 in. Als die leiden tot een aanpassing 
van de Richtlijnen of de communicatie, dan komt dat in de volgende (indien nodig vervroegde) vergadering aan 
bod. 
Op dat moment wordt ook de vraag van een lid hernomen om t.o.v. de voorzieningen én het publiek de 
bezoekmodaliteiten opnieuw onder de aandacht te brengen. Bezoekers stellen zich immers soms eisend op. In 
enkele gevallen met agressie. De VVSG gaat na of en hoe in deze uitzonderlijke situaties een bijkomend  lokaal 
vangnet mogelijk is. 
 
Projectgroep Testing 
De federale wet die het wettelijk kader biedt voor de sneltesten is goedgekeurd in de commissie en wellicht 
vandaag ook plenair. 
De registratietool is klaar en kan gebruikt worden voor de sneltesten. 
 
De Taskforce neemt kennis van de stand van zaken van de verschillende projecten met sneltesten. Een overzicht: 
– Eerste lijn: gestart. Opleidingen voor huisartsen en triagecentra zijn goed verlopen. Project loopt tot 6/1. 

Vervolgens uitrol voorzien. 
– Scholen: start in 2 regio’s. Evaluatie in januari ifv verdere uitrol. Opgroeien herhaalt dat er interesse is om 

mee te doen in pilootprojecten voor voor- en naschoolse opvang. 
– Speekseltesten in WZC (Wallonië): personeel wekelijks getest (reeds 89.000 testen). Eerste evaluatie 

begin januari – dan wordt bekeken of dit wordt verdergezet tot eind maart. Meer informatie is immers 
nodig om te kunnen beslissen over een uitrol. Literatuur is niet eensgezind over gevoeligheid en het 
nagestreefde doel is niet altijd even duidelijk (geen besmetting binnen brengen? aanwezigheid van 
clusters nagaan?, …) 

Over de pilootprojecten in de WZC wordt in de volgende vergadering gerapporteerd. 
Wat de sneltesten betreft is tot slot een advies van de RAG in voorbereiding. 
 
Ook de Projectgroep Testing stelt uiteraard vast dat het aantal besmettingen niet verder zakt, zelfs stijgt. Wat 
de preventieve testen betreft zien we dat die nog steeds beperkt worden ingezet. De focus ligt op testen bij 
uitbraken. 
 
Het werken met het federaal platform blijft soms problematisch, al nemen de moeilijkheden af en situeren de 
problemen zich vooral in één regio. Er wordt verder gewerkt aan een (nog) beter werkend platform. 
 
De Projectgroep meldt dat bvb. VAPH-voorzieningen geen CRA hebben. Op de vraag of ook verpleegkundigen 
kunnen registreren is het antwoord ja. Een arts kan dat mandaat geven. 
  
Voor de vaccinaties wordt de doelgroepaanpak verder voorbereid en uitgewerkt. Volgende week zijn webinars 
voor WZC voorzien, andere sectoren volgen. Dat laatste beantwoordt alvast aan een nood in de VAPH- en 
jeugdhulpsectoren die een lid signaleert. 
 
De vergaderfrequentie van de Projectgroep wordt gereduceerd tot 1 keer om de veertien dagen. 
Een lid wijst, in de context van het feit dat ook verpleegkundigen kunnen vaccineren, op de aanwezigheid van 
anafylactische sets in de voorzieningen. 
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Een lid wijst ook op de reacties op het vaccin, die analoog kunnen zijn aan de COVID-symptomen zelf. Daarom 
wordt gesuggereerd in deze situaties optimaal sneltesten in te zetten.  Die suggestie wordt opgepikt en kan 
aanleiding geven tot het ter beschikking stellen van grotere hoeveelheden sneltesten, vergezeld van een 
instructie aan de CRA’s. 
 
Tot slot wordt meegegeven dat in de WZC eerst de bewoners worden gevaccineerd, dan het personeel. Voor 
het personeel kan gekozen worden voor een spreiding van de vaccinaties, gelet op de mogelijke consequenties 
op het vlak van afwezig personeel (ten gevolge van bijwerkingen). 
 
Communicatie 
Er wordt geen actieve communicatie gepland. 
 
Varia 
In de varia wordt de hiervoor vermelde ondersteuning van alle sectoren bij het vaccinatiegebeuren bevestigd. 
 
Een lid doet navraag of de ervaring dat defensie zijn inzet in WZC minder makkelijk ter beschikking stelt herkend 
wordt. Dat is niet het geval, tenzij natuurlijk reële capaciteitsgrenzen dat onvermijdelijk maken. 


