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Agenda

Terugkoppeling federale werkgroepen
Terugkoppeling projectgroepen
Toelichting Barometer DeZorgSamen
Communicatie
Varia



Terugkoppeling federale 
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Terugkoppeling projectgroepen
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Projectgroep Richtlijnen 
Doorstartregeling centra dagopvang en dagverzorgingscentra 

Aangepaste versie goedgekeurd (technisch nazicht “ander 
lokaal”)

Voorstel aanpassing bezoekregeling VAPH-Opgroeien 
“De cliënt mag conform de afspraken gemaakt door de 
nationale veiligheidsraad op 1 moment bezoek van meerdere 
personen ontvangen, voor zoverre deze personen tot 
dezelfde contactbubbel behoren.” 

Varia 
GDPR-nazicht verklaring op eer WZC
Aanzet planning tussenstappen naar reguliere werking
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1. De Zorgsamen
- Webinar op 16/05 omtrent rol van directe steunfiguren voor zorgpersoneel 

(Kathleen Evenepoel, Iris De Pauw en Peter Adriaenssen); zal nadien via dit 
platform beschikbaar zijn en uitgezonden worden door Kanaal Z. CAW zal chat 
bemannen om onmiddellijk op vragen te kunnen antwoorden.

- Luik ‘Tips voor leidinggevenden’ dient geëvalueerd en aangevuld te worden: 
samenbrengen experten (19/05 of 20/05). Oproep naar TF voor aanleveren 
experten.

- TV-spot (boodschap van algemeen nut) zal mensen informeren over 
DeZorgSamen en zal laatste week van mei worden uitgezonden op VRT; er 
wordt ook een radiospot voorzien.

PG psychosociaal welzijn
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2. De Barometer

2.1. Toelichting resultaten mei 2020 door XXX
2.2. Nabespreking projectgroep
- Extra inzet nodig:

- op steunfiguren en leidinggevenden ter ondersteuning van personeel
- ter ondersteuning van leidinggevenden en zelfzorg leidinggevenden
- om work-life balance terug in balans te brengen
- om te blijven sensibiliseren omtrent belang van psychische 

gezondheid en dit blijvend op de agenda te zetten op de verschillende 
niveaus

- Vraag om de resultaten met de nodige omzichtigheid te behandelen –
communicatie omtrent resultaten via XXX te laten verlopen

- Data worden nog verder geanalyseerd i.s.m. andere onderzoekers
- Bedoeling om Barometer in juni te herhalen; nadien: periodiciteit te 

bekijken in overleg met TF



Communicatie



Varia
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Varia

COVID-19 update procedures & gevalsdefinitie
Wijzigingen en verduidelijkingen in verband met de nieuwe 
maatregelen rond (opvolgen van) contacten werden 
eveneens aangebracht in de procedures voor huisartsen, 
thuisverpleegkundigen, staalname, residentiële 
collectiviteiten en screening van asymptomatische 
bewoners en personeelsleden van residentiële 
collectiviteiten

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailings.sciensano.be%2Fl%2F102902%2Fgywt4zlujrioeydq2gsniacxrfhp7w66bdaijxc4p2hwfkti67ua%2F6y52djhqb3fbsuvbzbvaofbd6e&data=02%7C01%7Ccarmen.derudder%40vlaanderen.be%7Ce18a0b21436840c4511308d7f4ad7694%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637246898162160149&sdata=bNic%2Fmatuk4Kf4%2Bbg8PGbrgkUNLScZM3wyaiIkY0yzQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailings.sciensano.be%2Fl%2F102902%2Fgywt4zlujrioeydq2gsniacxrfhp7w66bdaijxc4p2hwfkti67ua%2F5xnrykqyhhda7dftmaov3nmhmi&data=02%7C01%7Ccarmen.derudder%40vlaanderen.be%7Ce18a0b21436840c4511308d7f4ad7694%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637246898162160149&sdata=gun2QpGgfjxrW3qcR8s1pOXpsE5UETgetEKvcEPw0fs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailings.sciensano.be%2Fl%2F102902%2Fgywt4zlujrioeydq2gsniacxrfhp7w66bdaijxc4p2hwfkti67ua%2Fotzl2lk4apelrwmk3s7vfe4smu&data=02%7C01%7Ccarmen.derudder%40vlaanderen.be%7Ce18a0b21436840c4511308d7f4ad7694%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637246898162170143&sdata=eFl5InE9r%2FFybQbTvZesZmii442BdMwhUSKFbDjK9NY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailings.sciensano.be%2Fl%2F102902%2Fgywt4zlujrioeydq2gsniacxrfhp7w66bdaijxc4p2hwfkti67ua%2F3n5qvnjnaonev3tbtkrzqwki4i&data=02%7C01%7Ccarmen.derudder%40vlaanderen.be%7Ce18a0b21436840c4511308d7f4ad7694%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637246898162170143&sdata=FkgcbiYVk47o8te0t4UZIokoguMHLg8FqGwAnRioTCs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailings.sciensano.be%2Fl%2F102902%2Fgywt4zlujrioeydq2gsniacxrfhp7w66bdaijxc4p2hwfkti67ua%2Fen7e4npbgjhgoc5fppye2i3hfq&data=02%7C01%7Ccarmen.derudder%40vlaanderen.be%7Ce18a0b21436840c4511308d7f4ad7694%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637246898162180138&sdata=6h6R7CJU2lizXD2h%2B%2FWw2n1ysUEDa0sOVzBmvLude1M%3D&reserved=0
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Varia

Mail XXX – 12/05/2020 en gezamenlijk antwoord
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Openbaarheid verslagen

Gepubliceerd op de website
https://www.departementwvg.be/taskforce/taskforce-
projectgroepen
Volgende verslagen met 2 of 3 dagen vertraging

https://www.departementwvg.be/taskforce/taskforce-projectgroepen
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