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Terugkoppeling federale werkgroepen 
De situatie wordt permanent gemonitord. Geen bijzonder nieuws 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 
In de Projectgroep Richtlijnen is een eerste verkennend gesprek gevoerd over mogelijke versoepelingen in de 
werking en de bezoekregeling in de woonzorgcentra. Dat gebeurde op basis van elementen van het GEMS-
advies. Ondertussen is dat advies definitief en kan de voorzitter het toelichten. De Taskforce neemt daarbij 
kennis van de volgende uitgangspunten en bouwstenen. De voorzitter formuleert tijdens haar duiding meteen 
een voorstel van doorvertaling en concretisering voor de voorzieningen in Vlaanderen. 
 
Om meer contact en bezoek mogelijk te maken, moeten deze voorwaarden vervuld zijn:  

• 90% van de bewoners en 70% van het personeel moet volledig gevaccineerd zijn (2 dosissen) 
• Meer contact en bezoek zijn pas mogelijk ten vroegste tien dagen na de tweede prik, zodat het vaccin 

voldoende tijd heeft om bescherming op te bouwen 
Wanneer deze voorwaarden vervuld zijn, wordt voorgesteld dat het woonzorgcentrum zijn interne werking als 
volgt kan aanpassen: 

• Bewoners kunnen zich individueel vrijer bewegen in de voorziening en meer contact hebben met elkaar, 
zeker binnen de leefgroep. Contacten tussen leefgroepen kunnen opnieuw maar met de nodige 
aandacht voor afstand om hoogrisicocontacten te vermijden.  

• Een aandachtspunt blijft dat hoogrisicocontacten beperkt blijven. Samen eten in het restaurant 
bijvoorbeeld kan, maar dan liefst met vaste plaatsen en voldoende afstand tussen de leefgroepen. 
Restaurant en cafetaria blijven gesloten voor externen.  

• In contacten tussen het personeel en tussen het personeel en de bewoners blijven alle preventieve en 
hygiënemaatregelen van kracht. Ook voor bezoekers geldt een blijvende toepassing van alle preventieve 
en hygiëne maatregelen. 

• De bewoner kan ook de voorziening verlaten. Daarbij gelden dezelfde regels als voor de iedereen in de 
bevolking. Een wandeling buiten kan met vier contacten. Een winkelbezoek bijvoorbeeld kan, een 
bezoek aan verschillende familieleden samen niet. 

Ook voor het bezoek is er meer mogelijk na de vaccinatie. De voorzitter verwijst in deze, in navolging van de 
GEMS, naar de nationale regels voor alleenstaanden.  

• Elke bewoner zou dan twee nauwe of knuffelcontacten kunnen zien, met fysieke nabijheid. Dat gebeurt 
in een aangepaste ruimte, ook op de kamer is toegelaten.  

• Die twee contacten kunnen om de twee weken wisselen.  
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• Bijkomend zou de bewoner, net zoals elke burger, buiten bijkomende personen kunnen zien, binnen 
een maximale groep van vier. Ook hier dus de link met de algemene regel. 

• Ondersteuning door de mantelzorger kan opnieuw toegelaten worden, bijvoorbeeld om te helpen 
tijdens de maaltijd. Dat gebeurt dan op de kamer.  

• De toegang van externe dienstenaanbieders (kappers, niet-medische contactberoepen) tot het 
woonzorgcentrum zou volgens de regels van het Overlegcomité kunnen gebeuren -altijd weer die link 
met wat voor gewone burgers is vastgelegd, immers: de vaccinatiecontext in woonzorgcentra maakt 
mogelijk dat zij minder, zelfs niet meer apart van de samenleving worden gepositioneerd. Voor deze 
externen stelt de voorzitter voor, aansluitend bij het GEMS-advies, voorafgaande testing (kan bv de dag 
zelf ook via antigeen sneltesten) sterk aan te raden. Externe animatoren zouden vooralsnog niet welkom 
zijn. 

 
Belangrijk nog: er zou geen onderscheid worden gemaakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde 
bewoners. De niet-gevaccineerde bewoners genieten immers mee bescherming dankzij de groepsimmuniteit 
binnen de gevaccineerde voorziening.  
Ook aansluitend bij het GEMS-advies, en refererend aan het signaal daarover in de vorige Taskforce, 
beklemtoont de voorzitter dat deze eerste fase met meer mogelijkheden, geen vrijbrief kan zijn voor het loslaten 
van alle richtlijnen. De viruscirculatie in de samenleving noopt tot voorzichtigheid. Dus alle preventieve en 
hygiënemaatregelen blijven na te volgen. Het dragen van mondmaskers, handhygiëne en testen bij symptomen 
moet even rigoureus toegepast worden als daarvoor. 
 
Tot slot maakt de voorzitter, opnieuw verwijzend naar het GEMS-advies, gewag van mogelijke verdere fases van 
versoepeling. Als een verwacht RAG-advies dat bevestigt zou in sommige omstandigheden het dragen van een 
mondneusmasker versoepeld kunnen worden. In een derde fase, bvb als alle 65-plussers zijn gevaccineerd, zou 
het aantal bezoekers en de duur van het bezoek kunnen worden uitgebreid. Maar voor we zover zijn is het 
allereerst zaak goed te monitoren wat de effecten zijn van de eerste versoepelingsfase. 
 
Tijdens de bespreking van deze voorstellen in de Taskforce drijven twee reacties boven: tevredenheid over het 
bereikte resultaat en dank daarbij aan de voorzitter, naast het onderstrepen van het belang van goede, snelle 
en duidelijke communicatie. Dat laatste blijkt ook uit enkele verduidelijkingsvragen die in dialoog worden 
verhelderd. Het gaat dan onder meer om de werking van een restaurant in een woonzorgcentrum, de positie 
van de mantelzorger t.o.v. de twee nauwe contacten, de positie van sociale contacten naast nauwe, het 
monitoren van de vaccinatiegraad, …  
Afspraak is dat het bereikte akkoord wordt vertaald in een persbericht dat vandaag vertrekt. Morgen al zal een 
kaderrichtlijn vertrekken naar de voorzieningen die de essentie van de versoepelingen in werking en 
bezoekmogelijkheden beschrijft en volgende week volgt dan de gedetailleerde aanpassing van de richtlijnen. 
 
Projectgroep Materiaal 
Deze Projectgroep heeft niet vergaderd. Wel wordt het overzicht gedeeld van voorraden, bestellingen en 
leveringen. Er stellen zich momenteel geen problemen. Er is voldoende voorraad om aan de afnemende vraag 
te voldoen. We bestellen verder onder lopende raamovereenkomsten en er zijn langetermijncontracten in 
voorbereiding.  Eén aandachtspunt: de aanvoer van nitril onderzoekshandschoenen blijft problematisch maar 
als het goed is, worden deze maand nog 750K handschoenen geleverd. 
 
Projectgroep Externe Partners 
De Projectgroep Externe Partners kreeg toelichting bij hoe situaties worden aangepakt waarbij een gebruiker of 
personeelslid een eerste dan wel tweede prik door omstandigheden mist. De informatie daarover wordt op 
Teams (van de PG) geplaatst. Daarnaast zijn bijkomende vragen over de vaccinatiestrategie en het 
vaccinatiegebeuren beantwoord. Zoals afgesproken geldt dat als informatie-uitwisseling waarover niet 
gedetailleerd wordt gerapporteerd om niet in het vaarwater van de Taskforce vaccinatie te geraken. 
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Projectgroep Testing 
Gelet op het gevorderde uur van de vergadering houdt de voorzitter zijn rapportage kort. 
Vanuit wetenschappelijke hoek wordt het belang benadrukt om nu niet te snel te versoepelen. Het gevaar voor 
een derde golf is niet geweken. Blijven sensibiliseren is belangrijk. Het is immers zaak de bevolking verder mee 
te krijgen. 
Wat de testmodaliteiten betreft wordt voorgesteld het gebruik van speekseltesten in het onderwijs en de 
kinderopvang op elkaar af te stemmen. De afnemende trend van uitbraakgericht en preventief testen bestendigt 
zich. Voor sneltesten is er nog voldoende voorraad en de manier van afnemen zou, bij de nieuwste testen, 
minder invasief zijn. De globale teststrategie blijft ondertussen ongewijzigd. En tot slot wordt meegegeven dat 
een onderzoek wordt voorbereid over de besmettelijkheid na vaccinatie. Daar wordt volgende week concreter 
op terug gekomen. 
 
Feedback vaccinatie zorgsectoren 
Centraal staat hier de melding dat het vaccineren in de VAPH-voorzieningen wordt herbekeken doordat een 
aantal foute leveringsadressen zijn opgegeven. Voor de komende twee weken gebeurt dat ad hoc. Voor de 
periode daarna volgt een nieuwe aangepaste planning. 
 
Communicatie 
De Taskforce stemt in met de hiervoor al geformuleerde drieledige communicatie over de eerste fase van 
versoepelingen in de werking en de bezoekregeling in woonzorgcentra: vandaag persbericht, morgen 
kaderrichtlijn, volgende week gedetailleerde aanpassingen. 
 
Varia 
Er worden geen bijzondere variapunten gemeld. 


