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Verslag Task Force (TF) COVID-19 Zorg   
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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Geen bijzonder nieuws te melden. De cijfers blijven de goede kant opgaan. De ziekenhuizen kregen ook het 
bericht dat de weekendregistratie vervalt, de weekend gegevens worden nu op maandag doorgegeven. 
 
Opvolging actuele situatie 
De Taskforce neemt kennis van de actuele situatie van uitbraken. De dalende trend zet zich sterk door, wat 
wordt geïllustreerd door een veelheid aan ‘nullen’ in de verschillende tabellen. 
 
Projectgroep Psycho sociaal welzijn 
De Projectgroep signaleert en de Taskforce neemt kennis van de volgende stand van zaken ivm  DeZorgSamen: 

• De P²C-enquête staat momenteel nog open tot 25/06. De voorzitter kondigt alvast een terugkoppeling 
van de resultaten aan na de zomer. 

• De Zorgscreener regelmatig onder de aandacht brengen werpt vruchten af: intussen zijn er 20 dossiers 
met een verdere vorm van hulp, tegenover 14 bij de vorige vergadering. 

• De filmpjes van de goede praktijken/getuigenissen van verschillende voorzieningen staan online op 
dezorgsamen.be 

• Bespreking van de visietekst llopt: aanvullingen en/of opmerkingen op de visietekst kunnen tot eind juni 
aangeleverd worden. Kort nadien zal de tekst gefinaliseerd worden. 

 
Projectgroep Testing 
Traditiegetrouw vermeldt de Projectgroep een actuele stand van zaken i.v.m. de evolutie van de epidemie. De 
Taskforce neemt daarbij kennis van de volgende elementen: 

• Alle indicatoren gaan de goede richting uit 
• Globaal gezien worden de maatregelen nog goed opgevolgd (volgens de gegevens voor 

9 juni): 
• Contacten nemen toe, maar voornamelijk buiten 
• Er wordt terug meer naar het werk gegaan 
• Mensen die gevaccineerd zijn hebben meer contacten 
• Nieuwe scenario’s worden voorspeld, maar momenteel gaan deze nog alle richtingen 

uit. Het is wachten op een geconsolideerd perspectief. 
• Impact van de Deltavariant in combinatie met de toename van de contacten en het feit 

dat een groot deel van de jongeren pas op het einde van de zomerperiode volledig zal 
gevaccineerd zijn baart zorgen; voorzichtigheid tot na de 2de dosis is geboden 

 
De Taskforce neemt ook kennis van een discussie die de Projectgroep voerde over de testcapaciteit deze zomer 
en de bekommernis bij de huisartsen. Samengevat: de analysecapaciteit is voldoende maar de afnamecapaciteit 
kan op sommige plaatsen een tekort tonen. Ondertussen is wel beslist dat apothekers die dat willen vanaf 12 
juli antigeentesten kunnen afnemen voor reizigers die naar landen gaan waar een negatief resultaat van een 
antigeentest voldoende is. 
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Tot slot neemt de Taskforce er kennis van dat er wel veel aanvragen zijn geweest voor testevenementen, maar 
dat de opvolging ervan wetenschappelijk onvoldoende is onderbouwd. Er blijft ongerustheid over festivals na 
13 augustus met meer dan 5000 personen. 
 
Het bovenstaande illustreert dat de Projectgroep Testing vooral de algemene maatschappelijke situatie 
bespreekt. Dat impliceert een verlies aan relevantie wat de focus ‘zorgsectoren’ betreft. De Projectgroep stopt 
dan ook met vergaderen en gaat in slaapstand. Indien de context daartoe noopt, wordt het overleg opnieuw 
geactiveerd. 
 
Een lid polst nog naar het effect van een tweede prik op de Deltavariant. Er wordt bevestigd dat een tweede 
prik zowel een verschil maakt op het vlak van de transmissie als op de ziektegraad. 
 
Projectgroep Richtlijnen 
De Taskforce keurt de voorgestelde update ouderenzorg met daarin de volgende elementen goed: 

• Voorstel registratieverplichting voor bezoekers: vervalt, maar verplichting opgeven HRC van de 
laatste drie dagen blijft (bij uitbraak bvb) 

• Voorstel cafetaria: ofwel regels WZC (geen externen), ofwel wel externen en dan regels horeca 
(geen mengvorm) 

• Quarantaineregels conform IMC (zie aparte slides getoond tijdens de vergadering) 
• Aanpassen aan recente beslissing van het Overlegcomité: (8 contacten)/nationale regels, 

onderscheid nauw-sociaal contact blijft 
• Mondneusmaskerplicht bij zorgcontacten blijft in afwachting advies RAG 

 
De Taskforce stemt ook in met de voorgestelde VAPH-communicatie over de overstap naar situatie 0, rekening 
houdend met de door de Projectgroep gevraagde explicitering van de nog vereiste ‘behoedzaamheid mbt 
hygiënische maatregelen’ en de sterker opgenomen verwijzing naar het kader van het Overlegcomité. 
 
De Taskforce keurt ook de communicatie goed die vertrekt naar de voorzieningen Welzijnswerk. 
 
Opgroeien en de GGZ volgen inhoudelijk de communicatie van het VAPH en het Welzijnswerk en gaan 
momenteel na of en hoe ze daarover communiceren, in elk geval vanuit een gedeelde zorg voor de vermelde 
behoedzaamheid (niet te vanzelfsprekend het normale naar voor schuiven). 
 
Timing voor de aangepaste richtlijnen: vanaf 1 juli gaan ze in. 
 
Tot slot aanvaardt de Taskforce dat voor het VAPH, Opgroeien en de GGZ de wekelijkse bevraging vervalt, enkel 
de dagelijkse bij uitbraken wordt dan behouden. 
 
Projectgroep Materiaal 
Voor deze Projectgroep zijn geen agendapunten gemeld. Wel is aansluitend bij eerdere besprekingen, de 
volgende informatie schriftelijk aan de leden bezorgd: 

• De uitleveringen van mondmaskers en handalcohol zullen uitgevoerd zijn op 30 juni. Eind augustus volgt 
nog een uitlevering van enkel handalcohol.  

• Ondertussen wordt duidelijker dat er niet meteen wordt geopteerd voor een extra vergoeding voor het 
gebruik van PBM. Dat hangt samen met de vaststelling dat er niet echt een hoger verbruik is van 
handalcohol (hoe vreemd dit ook lijkt in deze situatie, wat zeker moet opgevolgd worden) dan voor de 
Corona-crisis en dat de mondmaskerplicht waarschijnlijk niet zo lang meer zal bestaan. Twee elementen 
die op dit moment geen aanleiding geven tot een structurele compensatie.  Mochten de mondmaskers 
wel nog langdurig een verplichting blijven, dan wordt dit opnieuw bekeken. Het gebruik van andere 
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materialen is vooral afhankelijk van uitbraken, en die zijn door de vaccinaties gelukkig zeer sterk 
verminderd.  

• Voor het zomerreces wordt wel nog een dossier op de regering gebracht waarbij een extra compensatie 
wordt gevraagd voor de kost van de aanleg van een (decentrale) strategische voorraad in de 
voorzieningen (3 maand). Het is afwachten wat de regering daarover beslist.  

De Taskforce neemt ook kennis van het overzicht van de beschikbare materialen (besteld, geleverd, voorradig) 
 
Projectgroep Externe Partners 
Deze Projectgroep heeft niet vergaderd. 
 
Toelichting preliminaire gegevens studie uitbraken post-vaccinatie 
De Taskforce neemt kennis van de nog tussentijdse analyse van post-vaccinatie-uitbraken in 15 WZC. We 
verwijzen voor de details naar de slides die daarover in de presentatie zijn opgenomen. 
 
Feedback vaccinatie zorgsectoren 
De Taskforce neemt kennis van een overzicht van de situatie op het vlak van de vaccinaties, niet in de 
zorgsectoren, maar ruimer in de maatschappij. We verwijzen ook hier naar de grafieken opgenomen in de 
presentatie. Die schetsen onder meer de planning om te komen tot een volledige vaccinatie en ze geven ook 
informatie over de vaccinatiegraad per leeftijd, de vaccinatievoortgang in Vlaanderen en België in een Europees 
perspectief, het aantal weigeringen en no shows voor de eerste prik. 
De vergadering beaamt dat het vaccinatieproces in Vlaanderen goed loopt. De centra doen goed werk. Wie een 
vaccinatie krijgt is doorgaans vol lof over de werking van de centra en de houding van de medewerkers. 
Een lid versterkt die echo en geeft expliciet een pluim aan Dirk Dewolf en zijn team voor de geleverde 
inspanningen en de resultaten die zijn bereikt. 
 
Communicatie 
Er zijn geen plannen voor een globale communicatie.  
 
Varia 
 
Coronalert 
Coronalert kreeg een update.  
Het Interfederaal Comité Testing en Tracing lanceert deze week een communicatiecampagne over de 
vernieuwde Coronalert, die gebruiksvriendelijker is geworden en die ook op technisch vlak is verbeterd. Dat is 
belangrijk omdat contactopsporing cruciaal blijft gelet op de versoepelde context van het Zomerplan en de 
veelheid aan contacten die dat impliceert. 
Coronalert wordt daarom opnieuw onder de aandacht gebracht via verschillende communicatiematerialen zoals 
affiches, visuals voor sociale media, emailhandtekeningen en dergelijke (zie deze link: Posters - NL · Coronalert 
Resources · zeroheight) 
De leden van de Taskforce en hun organisaties worden uitgenodigd de vernieuwde app mee uit te dragen en 
bekend te maken. De Voorzitter dankt hen daarvoor bij voorbaat. 
 
 
Vergaderdata 
De voorzitter stelt voor in de zomerperiode drie keer te vergaderen, en wel op 07/07/2021, 18/08/2021 en 
01/09/2021. De Taskforce stemt daarmee in. Uiteraard wordt dat ritme aangepast als de context daartoe noopt. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzeroheight.com%2F71a6cd2bd%2Fp%2F876b25-posters---nl%2Fb%2F49e6c4&data=04%7C01%7Cpatrick.bedert%40vlaanderen.be%7Cba1c0b68e2fb47da6eea08d93625191a%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637600355230587386%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=erETIU0iO4tVKR%2BqBpIoR9V06NtgUq9Y0iDLlNiTq3A%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzeroheight.com%2F71a6cd2bd%2Fp%2F876b25-posters---nl%2Fb%2F49e6c4&data=04%7C01%7Cpatrick.bedert%40vlaanderen.be%7Cba1c0b68e2fb47da6eea08d93625191a%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637600355230587386%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=erETIU0iO4tVKR%2BqBpIoR9V06NtgUq9Y0iDLlNiTq3A%3D&reserved=0

