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Terugkoppeling federale werkgroepen 
De permanente opvolging van de cijfers leert dat ook een aantal ziekenhuizen worden getroffen door een 
uitbraak. Dat kan gevolgen hebben voor de reguliere zorg. De situatie wordt dan ook verder op de voet gevolgd. 
 
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 stemt in met de eindejaar-communicatie naar de WZC. Daarbij wordt, zoals voorgesteld door de 
Projectgroep, de verwijzing naar het COVAC-mailadres aangevuld met een vermelding dat er een draaiboek op 
komst is dat in die mate informatie zal bevatten dat veel vragen erdoor beantwoord kunnen worden, wat apart 
mailverkeer overbodig kan maken. Het draaiboek zal er eerstdaags zijn. Er wordt ook gevraagd een zinnetje toe 
te voegen dat aangeeft dat actieve communicatie over de bezoekregeling naar de familie van bewoners cruciaal 
blijft. 
 
Navraag leert dat de bevraging loopt van situaties waarbij bezoek in een voorziening volledig wordt opgeschort  
-via de sectorale kanalen- voor Opgroeien, het VAPH en de WZC. Voor Opgroeien en het VAPH zijn er momenteel 
geen indicaties van grote problemen op dat vlak. Voor de WZC volgt in januari een meer uitgebreide analyse die 
eerst met de koepels wordt besproken en dan op de Taskforce wordt geagendeerd. 
 
Communicatie 
Vanuit de Taskforce komt er geen actieve communicatie. De hiervoor vermelde communicatie naar de WZC 
vertrekt wel. 
 
Varia 
In de varia wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen van het vaccineren op onder meer de bezoekregeling en 
de positie van het personeel. Deze elementen komen begin volgend jaar zeker aan bod. Op dat moment is een 
bespreking mogelijk op basis van adviezen die momenteel in voorbereiding zijn. Er zijn ook aspecten die nog 
verder dienen uitgeklaard, zoals het effect van het vaccin op het al dan niet nog besmettelijk (kunnen) zijn van 
wie gevaccineerd is. 
 
De vraag van een lid of de startende vaccinaties in WZC op personeel vlak afgedekt zijn wordt bevestigend 
beantwoord. In de marge daarvan wordt bepleit mogelijke vragen naar ondersteuning aan de thuisverpleging, 
ook naast het element vaccinatie, niet uit te stellen om zo een gepast antwoord mogelijk te maken. 
 
Momenteel bereidt het corona-commissariaat begeleidend materiaal voor om het vaccineren te ondersteunen. 
Het gaat dan onder meer om filmpjes. Die komen op zeer korte termijn ter beschikking en ze zullen ook via de 
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sectorale kanalen worden verspreid. De hele vaccinatie-aanpak verloopt trouwens met oog voor de 
doelgroepgebonden kenmerken (zoals bvb. het al of niet aanwezig zijn van medisch geschoold personeel in 
voorzieningen). We staan finaal voor een opdracht die vereist dat we flexibel inspelen op wisselende 
omstandigheden (wanneer zullen hoeveel en welke vaccins ter beschikking komen bvb.).  
 
Tot slot dankt de voorzitter de leden van de Taskforce voor hun volgehouden constructieve bijdrage. 
XXX, die een nieuwe uitdaging aangaat vanaf 1 januari, wordt met dank uitgewuifd -waarbij veel leden zich 
expliciet aansluiten- en XXX wordt als ondersteuner welkom geheten.  


