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Terugkoppeling federale werkgroepen 
De situatie wordt permanent gemonitord. De laatste cijfers: 1901 hospitalisaties (status quo), op intensieve zorg 
zien we een lichte stijging, voor de nieuwe opnames een lichte daling. Een aantal ziekenhuizen krijgt het lastig 
om de reguliere activiteiten aan te houden. 
 
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. Belangrijk is dat het aantal uitbraken in WZC verder 
daalt. Opvallend: ook het aantal afwezige personeelsleden vermindert betekenisvol. De cijfers voor de thuiszorg 
en de gezinszorg op dat vlak blijven op een plateau. 
 
Projectgroep Richtlijnen 
De Projectgroep meldt een verfijning van de Kaderrichtlijn thuiszorg m.b.t. het gebruik van (chirurgische) 
mondneusmaskers.  
De Projectgroep heeft daarnaast kennis genomen van de tekst die het hanteren van de 90- en 70%-
vaccinatiegrens voor resp. bewoners en personeel in woonzorgcentra duidt en die de basis vormt voor een meer 
gedetailleerde update van de richtlijnen die later op de week vertrekt. 
Een lid doet navraag naar de aanpak van situaties waar de ondergrens van 70% gevaccineerd personeel niet 
wordt gehaald, met name verwijzend naar de situatie in Brussel. Wat dat betreft is er eerstdaags een vergadering 
met de Vlaamse Brusselse WZC. Bedoeling is kennis te delen en het instrument van de sensibilisering met impact 
in te zetten. Een lid bepleit een stringenter hanteren van testen in situaties van niet gevaccineerde 
medewerkers. Naast, blijven, inzetten om informatie, communicatie en sensibilisering. 
Een lid informeert naar de stand van zaken m.b.t. het vaccineren van nieuwe bewoners in WZC. Duidelijkheid 
daarover komt er op korte termijn. Het lid vraagt om daarbij ook oog te hebben voor het al vaccineren van 
bewoners thuis of in het ziekenhuis in de dagen voor ze de overstap naar het WZC maken. 
Voortbouwend op de notie snel vaccineren wordt gemeld dat ook perspectief nodig is voor de thuiswonende 
ouderen. Het agentschap kondigt in dit verband aan dat de uitnodigingen voor 85-plussers eerstdaags 
vertrekken. Vanaf midden maart worden ze gevaccineerd in de centra. Het is de bedoeling dat tegen dan de 
zorgverleners quasi allemaal gevaccineerd zijn. Enkele leden benadrukken het belang van het halen van die 
doelstelling. 
Naar aanleiding van enkele concrete situaties, onder meer waarbij administratief en ondersteunend personeel 
werd gevaccineerd, wordt ingegaan op de logistieke en administratieve aspecten van het vaccinatieproces. Het 
gaat dan onder meer om het sturende impact van hoe personeel geregistreerd staat in VESTA. Er wordt ook 
gewezen op het impact van wisselende  perspectieven (de wijzigende modaliteiten voor de inzet van vaccins 
bvb.). 
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Projectgroep Materiaal 
De Projectgroep vergaderde niet. Er waren geen agendapunten. Het overzicht van de voorraden, bestellingen 
en leveringen is opgenomen in de ppt die bij dit verslag hoort. Er zijn geen problemen te melden. 
Aan de koepels is gevraagd tegen de volgende vergadering van de Projectgroep aan te geven of de levering van 
handalcoholgel nog aan dezelfde frequentie en omvang nodig is. 
 
Projectgroep Externe Partners  
Er waren geen specifieke agendapunten. 
Ter vergadering werd een duidende dialoog gevoerd over de stagemodaliteiten in vaccinatiecentra, over hoe de 
samenwerkingsafspraken in een centrum lopen (en hoe dat lokaal verschillend kan zijn), … 
Een recente brief van onderwijs (24-02) over stages in zorgvoorzieningen wordt gesignaleerd en zal worden 
gedeeld via Teams. 
 
Projectgroep Testing 
De Projectgroep Testing attendeert op een nog lopende discussie over genoomtesten tussen universitaire en 
klinische platformen. Daarnaast is kort ingegaan op het gebruik van sneltesten in Vlaanderen, van 
speekseltesten in Brussel en in het onderwijs. 
De Projectgroep meldt ook de bespreking van de situatie in de ziekenhuizen. De opnames fluctueren sterk. 
Globaal blijft de ziekenhuisbelasting hoog.  
In dat licht wordt gereflecteerd over het Overlegcomité van aanstaande vrijdag. Op zich laat de epidemiologische 
situatie geen versoepeling toe. Dat gegeven ligt in balans met welzijnsoverwegingen. 
 
Er worden ondertussen modellen uitgetekend i.v.m. het uitstellen van de 2de Pfizer-vaccinatiedosis. De situatie 
is globaal veranderlijk: meer vaccins, andere tijdselementen, … en dat heeft in de Projectgroep geleid tot een 
eerste verkennende blik in de toekomst waarin we zullen moeten (leren) omgaan met aangepaste vaccins, 
rappelvaccins en het blijven onderdrukken van andere, minder sterke, vaccins dan COVID. 
 
Het onderzoek naar uitbraken na vaccinatie (project met prof. Van Damme) loopt. De betrokken voorzieningen 
worden op de hoogte gehouden. 
 
Wat de teststrategie betreft wordt ingegaan op het mogelijke gebruik van speekseltesten in de kinderopvang. 
Dat kan, maar binnen capaciteit en budget. De prioriteiten worden nog verder besproken. 
Ook de instroom van nieuwe bewoners in WZC is voorwerp van gesprek. Voor hen blijft de teststrategie 
ongewijzigd. De Projectgroep bepleit om dat aan te houden tot de groep 65-plussers is gevaccineerd. Voor 
specifieke situaties, bvb. bewoners die verhuizen van een WZC naar een ander WZC, is een aangepaste aanpak 
wel mogelijk, geënt dan op de kenmerken van de individuele situatie in kwestie. 
 
De dalende trend in zowel uitbraakgericht als preventief testen maakt dat het agentschap zijn rol in het 
testgebeuren ziet verminderen. Dat is goed omdat het de omslag mogelijk maakt naar de inzet van personeel 
voor het vaccinatiegebeuren. 
Het is ook de bedoeling dat voorzieningen rechtstreeks in contact treden met logistieke partners en met de  
labo’s. Niets alles valt weg natuurlijk. Blijven vooralsnog behouden: het e-loket als bestelmodule, de helpdesk  
Praktijkcoach (technische ondersteuning), de beleidsmatige ondersteuning voor testbeleid en de ondersteuning 
bij medische noodgevallen en ernstige problemen. 
Qua timing betekent een en ander vanaf midden maart de afbouw van de weekend- en avondpermanentie en 
de operationele ondersteuning. In een volgende fase situeren zich de afbouw van het e-loket en van de helpdesk 
Praktijkcoach.  
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Feedback vaccinatie zorgsectoren 
De TF neemt kennis van de mondelinge toelichting bij de stand van zaken op het vlak van de vaccinaties in en 
de vaccinatiestrategie voor de zorgsectoren.  
 
Toelichting bij de communicatie en sensibilisering voor de brede bevolking 
We verwijzen hier naar de ppt die is gebruikt voor deze toelichting en die op Teams wordt geplaatst. 
 
Communicatie 
Er is geen communicatie gepland.  
 
Varia 
Er worden geen variapunten aangebracht. 


