
 

pagina 1 van 3 

 
 
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////// 

Verslag Task Force (TF) COVID-19 Zorg   
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////  
 
 
Terugkoppeling federale werkgroepen 
De situatie in de ziekenhuizen is opgeschaald naar fase 1B. Het laatste dagcijfer (van vandaag) toont opnieuw 
een stijging, nu van 2%. Dat is niet exponentieel, maar uiteraard betekenisvol in de opeenvolging van dagen en 
zeker goed op te volgen. Een verklaring voor de stijging is er niet meteen. De verminderde instroom van WZC-
bewoners in de ziekenhuizen, wordt blijkbaar gecompenseerd door een jongere groep patiënten.  
 
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. Globaal zet de dalende trend van uitbraken zich 
door. De afwezigheid van personeel door ziekte neemt licht toe. Dat kan het gevolg zijn van de bijwerkingen na 
vaccinatie. Over die mogelijke effecten wordt elkeen geïnformeerd door de vaccinatiecentra. Dat wil men zo 
houden, want het heeft de voorkeur op een meer grootschalige communicatie die op zich ook weer vragen 
oproept. De rechtstreekse communicatie op het moment van vaccinatie is het duidelijkste kanaal. 
 
 
Projectgroep Richtlijnen 
Naar aanleiding van de vraag van Aditi tot heropstart seksuele dienstverlening, adviseert de Projectgroep: 

• deze vraag breder te bekijken want ook andere organisaties zijn op dat terrein actief; 
• de vraag en de dienstverlening te beschouwen als belangrijk vanuit gebruikersperspectief, maar 

ze op dit moment  nog niet toe te laten;  
• het toelaten van seksuele dienstverlening in het licht van de huidige modaliteiten voor 

contacten zou immers een verregaand precedent scheppen, een precedent dat in de huidige 
graad van besmetting in de samenleving en gelet op de mogelijkheid van het binnenbrengen en 
doorgeven van besmettingen een negatief impact kan hebben; en ook een precedent zou zijn 
in het licht van de algemene maatregelen die momenteel gelden voor sekswerk; 

• de Projectgroep  ging ook na of de dienstverlening niet zou kunnen worden beschouwd als 
analoog aan een knuffelcontact, maar de definitie en begrenzing daarvan liet ook dat niet toe;  

• dat neemt niet weg dat seksuele dienstverlening bij een mogelijkheid tot versoepeling hoog op 
de agenda zal staan. 

De Taskforce sluit zich aan bij dit standpunt. 
 
De Taskforce bespreekt vervolgens de ontwerptekst over ‘post-vaccinatie-versoepelingen’ in de VAPH-sector. 
De administratie meldt dat de omschrijving van de bezoekregeling nog licht anders en meer duidelijk wordt 
verwoord, maar inhoudelijk ongewijzigd blijft. De Taskforce keurt de voorliggende tekst goed. 
Omwille van de analogie in setting wordt een gelijklopende communicatie voorbereid voor de residentiële reva 
en ggz. Die wordt per schriftelijke procedure voorgelegd aan de Projectgroep Richtlijnen en kan bij goedkeuring 
samen vertrekken met de VAPH-richtlijn, zo mogelijk nog deze week. 
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Op vraag van een lid zal de Projectgroep Richtlijnen volgende week nagaan of een verdere versoepeling van de 
bezoekregeling in de WZC mogelijk is. 
 
Projectgroep Materiaal 
De Taskforce neemt kennis van de laatste stand van zaken op het vlak van de voorraden, bestellingen en 
leveringen van persoonlijk beschermingsmateriaal. Er stellen zich momenteel geen bijzondere problemen. 
 
De Taskforce neemt er kennis van dat het dossier Vlaamse regering voor verlenging van de leveringen tot na de 
zomer in de pijplijn zit. De beslissing wordt op korte termijn verwacht. Er wordt gemeld dat meer structurele 
modaliteiten worden verkend en voorbereid en dat extra-compensatie-vragen worden gebundeld met het oog 
op gezamenlijke agendering op de Vlaamse regering. 
Wat de levering van handalcoholgel betreft gaan de koepels gaan na of aangepaste, lees gereduceerde, 
leveringen aan een of meer sectoren aangewezen zijn. 
 
Projectgroep Externe Partners 
Het Rode Kruis zet zijn corona-ondersteuning eind maart stop vanwege het wegvallen van vragen. Ook de 0800-
nrs (nog actief tot 1 juni), krijgen minder verzoeken tot ondersteuning. 
De Taskforce neemt kennis van een provinciaal project van de VDAB (O- en W-Vl). Er wordt een inleidende 
opleidingsmodule van een week georganiseerd met het accent op logistiek, en dat voor gescreende kandidaten 
die in aanmerking komen voor een opleiding zorg- of verpleegkundige; de finaliteit is dat de betrokkenen voor 
hun opleiding al aan de slag kunnen in WZC met personeelsnoden, uiteraard met een nog beperkt opdrachten- 
pakket. Er wordt gesignaleerd dat een dergelijke opleiding ook relevant kan zijn voor huishoudhulp en de 
kinderopvang. Tot slot wordt herinnerd aan het nog steeds cruciale kanaal kiesvoordezorg.be. 
 
Projectgroep Testing 
Wat de algemene strategie betreft wordt het volgende meegegeven: 

- testen blijft uiteraard een essentiële component in het beheersen van de epidemie, maar 
vervangt nooit de regels op vlak van preventie; 

- zelftesten kunnen niet tot doel hebben een individueel recht of voorrecht te verkrijgen. 
Bedoeling is dat ze een meerwaarde creëren voor het algemeen belang, en dat aanvullend op 
bestaande maatregelen en testindicaties; 

- het gebruik van met name zelftesten mag niet leiden tot het minder doorgeven van positieve 
resultaten. Het bijhorende contactonderzoek blijft immers cruciaal! 

Over de teststrategie volgt op korte termijn een communicatie, na bespreking in de IMC. 
 
Wat de prognoses betreft wordt opgemerkt dat de eerder voorspelde stijging nu realiteit is. Er is nog geen sprake 
van een derde golf, maar behoedzaamheid blijft geboden. Dat geldt uiteraard ook voor de situatie in de 
ziekenhuizen zoals in de eerste paragraaf van dit verslag al aangegeven. 

 
Op het vlak van preventief en uitbraakgericht testen in collectiviteiten zet de  dalende lijn zich verder. 
 
Uitgangspunt blijft nog steeds dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen wel en niet gevaccineerden. Er is 
immers nog te weinig evidentie over de transmissie bij en door wie gevaccineerd is. Lopende studies zullen 
hierover meer duidelijkheid geven.  
 
De Projectgroep Testing past zijn vergaderritme aan. Na de paasvakantie wordt nog maandelijks vergaderd, met 
een vraaggestuurde agenda en een eventueel aan de agenda aangepaste samenstelling. 
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Feedback vaccinatie zorgsectoren 
De Taskforce neemt kennis van de mondelinge toelichting bij de laatste stand van zaken i.v.m. de vaccinaties en 
de vaccinatiestrategie in de zorgsectoren. 
In de bespreking wordt gemeld dat het vorige week gemelde euvel waarbij mensen die wel op de lijst stonden 
en toch niet werden uitgenodigd, weggewerkt wordt. De personen in kwestie zullen in principe allemaal deze 
week uitgenodigd worden. 
Op de vraag hoe VAPH-personeel dat de vaccinatieronde in de voorziening heeft gemist alsnog kan worden 
gevaccineerd, wordt aangegeven dat de procedure daarvoor rond is en zal worden bezorgd aan de VAPH-
administratie. Dat is nodig want snelle duidelijkheid voor het terrein dringt zich op. 
Wat de eerstelijn betreft geldt een analoge vraag. Daarvoor is nog een eenmalige ‘inhaaldag’ voorzien. 
Daarnaast kunnen afspraken worden gemaakt op het lokale niveau via de ‘reserve-aanpak’ in de 
vaccinatiecentra. 
Ook wordt de vraag gesteld of de vaccinatiecentra al voldoende op de hoogte zijn van de afspraken om mobiele 
teams in te zetten. Die info is gegeven, onder meer in een webinar, maar uiteraard vraagt het enige tijd vooraleer 
elke instructie omgezet is in een routineuze praktijk. Problemen op dat vlak worden best lokaal aangekaart. 
Indien nodig kunnen ze worden gericht aan vaccinatiecentra@vlaanderen.be. 
Er wordt toenemende onrust gesignaleerd bij begeleiders in de (buitenschoolse) kinderopvang over hun 
vaccinatiestatus. Daar leeft begrip voor, maar ook terughoudendheid. Er kan immers maar moeilijk meer op de 
vastgelegde prioritering worden ingegrepen. Voor de betrokken medewerkers (kinderopvang, ook 
kleuteronderwijs) geldt wel dat ze worden opgenomen op de reservelijst van de vaccinatiecentra, wat soelaas 
kan bieden. 
 
Communicatie 
Er is geen communicatie gepland.  
 
Varia 
De Taskforce stemt ermee in dat de weekendregistratie in de ggz wordt stopgezet, naar analogie met de 
beslissing voor de wzc. 
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