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Verslag Task Force (TF) COVID-19 Zorg   
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////  
Terugkoppeling federale werkgroepen 
Er is goed nieuws te melden. De cijfers blijven positief. Momenteel zijn er 852 COVID-hospitalisaties, waarvan 
309 op intensieve zorgen. Dagelijks zijn er 65 opnames. De neerwaartse trend zet zich dus door. 
 
Opvolging actuele situatie 
Ook hier goed nieuws omdat we de dalende lijn van het aantal uitbraken bestendigd zien. 
Vanaf de volgende vergadering wordt de presentatie over de actuele situatie ingekort: minder detailgegevens, 
meer focus op de rode draden, met uiteraard altijd blijvende aandacht voor problematische situaties. 
 
In de marge wordt navraag gedaan naar de zinvolheid van het blijven registreren. Gelet op het feit dat de 
registratierapportering recent is vereenvoudigd, wordt beslist de bestaande afspraken aan te houden. Aan de 
Projectgroep Cijfers en Monitoring wordt wel gevraagd de registratie-aanpak op de agenda te houden en 
desgevallend een voorstel van gewijzigde aanpak aan de Taskforce voor te stellen. 
 
Projectgroep Psycho sociaal welzijn 
De Projectgroep brengt verslag uit van twee besproken punten: de stand van zaken i.v.m. DeZorgSamen en een 
eerste verkennende evaluatie van de acties die de Projectgroep initieerde. 
 
Enkele cijfers over DeZorgSamen: alle webinars samen zijn ca. 5100 keer bekeken, de Zorgscreener is meer dan 
3000 keer ingevuld (tot 27 mei), er zijn 62 mails verstuurd voor verdere hulp en in 14 dossiers is effectief verdere 
hulp geboden. Er wordt geprobeerd die cijfers verder te verklaren, met aandacht voor de beperkte doorstroming 
naar het daadwerkelijk inzetten van hulp. Een eerste reflectie in dit verband slaat op het mogelijk sneller 
betrekken van huisartsen. 
De projectfinanciering voor DeZorgSamen is afgelopen op 1/06, maar DeZorgsamen.be zal worden verder gezet. 
In dat verband wordt een visietekst voorbereid. 
Er wordt ook gemeld dat de volgende PowertoCare-enquête zal lopen van 15/06 tot 25/06; mantelzorgers zullen 
hierin niet meer bevraagd worden vanwege kwantitatief onvoldoende vertegenwoordigd. 
 
De evaluatie was positief voor de acties die zijn uitgevoerd. Er is gesignaleerd dat leidinggevenden momenteel 
vooral nood hebben aan intervisie en het delen van ervaringen. Een signaal was er ook over de druk die hoog 
blijft op het personeel, in zowat alle sectoren. Dat wordt verder geconcretiseerd door de koepels. Ook de inzet 
van vrijwilligers blijft belangrijk. 
Als tussentijdse besluitvorming geldt verder dat het huidig ondersteuningsaanbod en de tot stand gekomen 
samenwerking/afstemming idealiter gecontinueerd worden, dat het belangrijk is dat het thema ‘geestelijke 
gezondheid’ op de werkvloer bespreekbaar(der) wordt gemaakt en dat het nodig is verder te investeren in  
sensibilisering van het personeel en in de bekendmaking van de initiatieven. De koepels/partners gaan tegen de 
volgende vergadering van de Projectgroep na hoe  dat vorm kan krijgen. 
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Projectgroep Richtlijnen 
De Taskforce keurt het voorstel van richtlijnen voor zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen goed. De 
communicatie daarover vertrekt snel, gelet op de ingangsdatum van 9 juni. 
 
In verband met de Kaderrichtlijn residentiële ouderenvoorzieningen signaleert de Projectgroep dat er veel 
vragen komen over quarantainemaatregelen. Een kader daarvoor ontbreekt evenwel omdat er nog geen 
beslissing van de IMC is.  
Een lid signaleert nood aan duidelijkheid over wat er moet gebeuren als een (niet gevaccineerde) medewerker 
terugkeert uit een rode zone. De voorzitter zal in dat verband de nood aan continuïteit in de zorg signaleren aan 
het politieke niveau. Voor de andere aspecten is het raadzaam beslissingen voor onze voorzieningen over 
quarantainemaatregelen pas te nemen als het kader dat de IMC vastlegt bekend is, dan kan daarop geënt verder 
geconcretiseerd worden. 
   
De ‘bijzondere §11’ uit het MB die eerder is geciteerd en besproken in de Taskforce is ondertussen opgeheven. 
Dat betekent dat de eerder gemelde communicatie naar de CDO en de CDV kan vertrekken, met, zoals vooraf 
afgesproken, ingangsdatum1 juli.  
 
De Taskforce stemt in met het voorstel van de Projectgroep om de vraag van Sig-net over de  modaliteiten om 
voortaan vorming te kunnen geven, te beantwoorden met een verwijzing naar de nationale regels voor 
congressen en professionele organisaties. 
 
Een lid polst naar de zinvolheid van het registreren door bezoekers van hun aanwezigheid in woonzorgcentra. 
Er wordt aan de Projectgroep een advies gevraagd in dat verband, waarbij in elk geval wordt nagegaan of en 
hoe de geregistreerde aanwezigheid van bezoekers wordt gebruikt bij uitbraken en bij de bijhorende 
contactopsporing. 
 
Projectgroep Externe Partners 
Deze Projectgroep heeft niet vergaderd. 
 
Feedback vaccinatie zorgsectoren 
Globaal genomen kunnen we de zorgsectoren beschouwen als volledig gevaccineerd. 
Dat neemt niet weg dat behoedzaamheid geboden blijft, zoals een recente uitbraak in een WZC leert: ondanks 
een hoge vaccinatiegraad bij bewoners en personeel (nvdr inmiddels blijkt de vaccinatiegraad bij personeel 
slechts 41% te zijn) zijn er toch een betekenisvol aantal overlijdens na besmetting met de Indische of Britse 
variant. Deze case wordt dan ook verder opgevolgd en onderzocht. 
Een lid polst of een dergelijk voorval de voorbode kan zijn van meer onheil, met name in het licht van de 
versoepelingen. De cijfers wijzen daar niet op. De druk in de samenleving naar meer sociale mogelijkheden is 
ook groot, net zoals de drang om te reizen … Voorzichtigheid blijft een goede houding en uiteraard worden de 
cijfers verder op dagelijkse basis opgevolgd en geïnterpreteerd. Belangrijk is wel dat de vaccins hun werk toch 
wel doen en ook t.o.v. de varianten en mutaties redelijk stand houden.  
Op vraag van een lid naar studies over correlaties tussen de golven van besmetting die we hebben gekend, wordt 
gemeld dat er midden juni resultaten verwacht worden over de analyse van post-vaccinatie-uitbraken in 
woonzorgcentra. 
 
Momenteel hebben ruim 58% van de volwassenen een eerste prik gekregen. Daarmee zitten we in de kop van 
het Europese peloton. Momenteel krijgen de 40-ers en de late 30-ers hun uitnodiging. Het hele 
vaccinatiegebeuren loopt goed en draait op volle toeren. Maar blijvende problemen met de leveringen 
impliceren dat de beoogde eerste prik voor elke volwassene tegen midden juli een nauwelijks te halen 
doelstelling is. 
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Communicatie 
Er zijn geen plannen voor een globale communicatie.  
 
Varia 
Er werden geen variapunten aangebracht. 


