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Terugkoppeling federale werkgroepen 
De reguliere ziekenhuiszorg wordt verder opgeschaald. 
In Europees verband worden voor een beperkt aantal patiënten samenwerkingsafspraken gemaakt, onder meer 
met Duitsland. 
 
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.  
Bijkomend wordt gemeld dat ook een ‘Dashboard voorspellingen afwezigheid personeel’ klaar en raadpleegbaar 
is. 
 
Projectgroep Richtlijnen en Projectgroep Psycho-sociaal welzijn zijn niet doorgegaan 
We vermelden wel dat tijdens een volgende vergadering een duiding mogelijk is bij de resultaten van de 
bevraging ‘Power to care’. 
 
Projectgroep Materiaal 
De Taskforce neemt kennis van de voorraden en de bestellingen. De situatie blijft globaal genomen onder 
controle. Dat geldt ook voor de zuurstofconcentratoren. De Taskforce beslist, in antwoord op een vraag van de 
Projectgroep, om de ‘zuurstofregistratie’ opnieuw (tijdelijk) op te schorten. 
Wat alcoholgel betreft wordt de planning uitgerold en op korte termijn afgerond voor de woonzorgcentra, 
waarna de andere sectoren volgen met inbegrip van de thuiszorg en de diensten voor gezinszorg (kleiner 
formaat van flesjes). 
Daarna volgt een nieuwe cyclus ‘bedeling mondneusmaskers’; daarvoor is een planning tot eind april opgesteld. 
 
Projectgroep Externe Partners 
De vraag naar duidelijkheid over het perspectief voor de inzet van het 0800-nr leeft ook in de Taskforce. 
Daarover komt eerstdaags duidelijkheid, na een overleg met het kabinet. De suggestie is om in een zelfde 
beweging een eventuele rol van/voor het 0800-nr in de vaccinatiestrategie mee te bespreken en uit te klaren. 
 
Projectgroep Testing 
Eerste vaststelling: er wordt momenteel (te) weinig getest, ondanks de oproepen in de media. Dat is niet goed, 
gelet op onder meer de terugkeerders, de opstart van de scholen, … en gezien we in een nieuwe fase van de 
epidemie zitten (varianten en mutaties). 
Gelukkig blijft de curve dalen, maar het blijft belangrijk alle aspecten rigoureus op te volgen. Versoepelingen zijn 
momenteel niet aan de orde. Vaccineren blijft topprioriteit, mét het tegelijk volhouden van de gedragsregels. In 
die context verdienen de scholen aandacht en is het wellicht niet verstandig meer indooractiviteiten voor 
jongeren toe te laten. 
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Wat het preventief testen betreft is de laatste stand van zaken dat 6694 preventieve testen zijn aangevraagd. 
Hieruit blijkt ook dat er geen preventieve screening gebeurt in voorbereiding van vaccinaties. Het minder 
preventief testen hangt samen met de opkomst van de sneltesten. Ze zijn ook niet verplicht. Het is momenteel 
meer aangewezen alles in te zetten op het vaccineren dan nog over te gaan tot een verplichting van preventief 
testen. 
 
Er is een richtlijn voor de WZC die beoogt  een vaccinatiegraad van 80% te bereiken, in een context van geen of 
een duidelijk dalende uitbraak(graad). 
 
De evaluatie van speekseltesten in Wallonië wordt opgevolgd en deze week nog besproken. Perspectief van 
prioritaire inzet in het onderwijs is een mogelijkheid. Gebruik van sneltesten bij Opgroeien kan bij symptomen 
en clusters. Daarvoor wordt een protocol opgesteld. Er zijn ook protocols in opmaak voor het gebruik ervan voor 
essentiële functies. 
 
Het Proefproject met sneltesten in de WZC is opgestart. Men wil de validiteit van Ag sneltesten nagaan op basis 
van 150 positieve Ag sneltest-stalen. Dat gebeurt bij WZC die aan een aantal criteria voldoen: capaciteit van 
meer dan 50 bewoners, beperkt aantal mensen met dementie en geen uitbraak de laatste 2 maanden. 
Er wordt gestart in Oost-Vlaanderen. Bedoeling is snel te verbreden. 
De methodiek behelst twee testmomenten, een eerste starttest en, indien daarbij een positieve PCR-test en een 
negatieve Ag sneltest blijken, een tweede test op dag 2-4. 
 
Feedback vaccinatiestrategie zorgsectoren 
De Taskforce neemt kennis van de mondelinge toelichting bij de laatste stand van zaken i.v.m. de 
vaccinatiestrategie voor de zorgsectoren.  
Dit punt en deze mondelinge toelichting ter vergadering worden vanaf nu wekelijks geagendeerd. 
 
Communicatie 
Vanuit de Taskforce komt er geen actieve communicatie.  
 
Varia 
In de varia wordt bevestigd dat er een sensibiliserende campagne komt via de media om mensen aan te zetten 
zich te laten vaccineren. 


