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Terugkoppeling federale werkgroepen 
Ook in de federale werkgroepen stelt men een redelijk stabiele lage covid-trend vast.  
Recent is een brief naar de ziekenhuizen vertrokken die toch refereert aan mogelijke maatregelen in het najaar 
als de situatie opnieuw zou verslechteren. De ziekenhuizen zelf en de hoofdartsen krijgen daarbij de 
bevoegdheid beslissingen op maat te nemen. 
 
Actuele situatie 
De leden van de Taskforce nemen kennis van de actuele situatie. We verwijzen daarvoor naar de ppt die met dit 
verslag één geheel vormt. 
Globaal zien we in de WZC nog een beperkt aantal uitbraken, een beeld dat ook terugkomt bij het aantal 
hospitalisaties en overlijdens. Er wordt specifiek aandacht gevraagd voor de teruglopende registratiegraad die 
onder de 50% is gezakt. Het overzicht van het personeel dat uitvalt wordt vanaf de volgende vergadering niet 
meer getoond, omdat het enkel nog een zicht kan geven op afwezigheden door een bevestigde covid-
besmetting. 
Ook het beeld in de VAPH-voorzieningen bevestigt de laag-stabiele trend van uitbraken. 
 
Projectgroepen 
De Projectgroepen hebben niet vergaderd. Uiteraard kan altijd teruggegrepen worden naar eerder vastgelegde 
kaders of kan herinnerd worden aan de basisregels m.b.t. preventie en hygiëne. 
 
Herfstvaccinatiecampagne. 
De Taskforce krijgt een toelichting over de herfstvaccinatiecampagne, zowel in het algemeen als gefocust op het 
zorgpersoneel. We verwijzen ook hier naar de ppt die met dit verslag één geheel vormt. 
Op vraag van een lid wordt bevestigd dat ook het zorgpersoneel dat niet in een residentiële setting actief is 
automatisch in aanmerking komt voor de boosterprik. Wie nieuw is kan zich registreren. Dat geldt ook voor 
personeel in de kinderopvang, en wel via het webformulier. 
Een lid signaleert een zekere vaccinatiemoeheid en polst naar (geplande) campagnes op dat vlak. Het 
agentschap verwijst naar de pas gestarte publiekscampagne en naar een recent webinar. De nood aan blijvende 
sensibilisering wordt erkend en er wordt permanent nagegaan of en zo ja welke bijkomende acties wenselijk 
zijn. 
 
Communicatie 
Er is geen communicatie gepland. 
 
Varia 
De volgende vergadering gaat door op 12 oktober van 16 tot 17u. 
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Een lid uit zijn frustratie over beslissingen die tijdens de vakantie zijn voorbereid en genomen zonder 
betrokkenheid van de thuisverpleegkundigen. Het lid betreurt dat omdat het toch ging over onder meer een 
nieuw financieringsmodel voor zorgpersoneel in de test- en triagecentra waar de thuisverpleegkundigen tot 
hiertoe, vanuit hun consortium, een belangrijke rol speelden. Hij vreest door het gebrek aan overleg en 
afstemming onduidelijkheid en verwarring en ook mogelijke continuïteitsproblemen. 
De voorzitter brengt begrip op voor de geventileerde ergernis en polst naar een reactie. Het agentschap geeft 
aan dat wat is voorbereid en beslist een federale regelgeving is die in Wallonië al toepassing kreeg, maar 
waarvoor Vlaanderen nog -in overleg met alle belanghebbenden!- de komende weken bekijkt hoe een en ander 
een plaats kan krijgen in het reguliere vaccinatiecircuit.  
Het kabinet dat de geuite frustratie her- en erkent, engageert zich het belang van de betrokkenheid van elkeen 
te blijven signaleren en daar ook op aan te dringen. De keuze om de zaken gezamenlijk te bespreken en aan te 
pakken heeft bijgedragen tot een efficiënte aanpak van de pandemie en zal dat blijven doen. 
 
Een lid polst naar een eventuele 5de booster in januari en doet een oproep aan de koepels van werkgevers om 
mee te zorgen voor het verlagen van de administratieve last voor huisartsen. Dat kan door niet voor elke covid-
afwezigheid een ziekte-attest te vragen, maar het attest van een positieve PCR-test te aanvaarden als grond 
voor afwezigheid. 
Een lid pikt daarop in en nodigt de Taskforce uit voor een discussie ten gronde over de omgang met covid-
besmet zorgpersoneel nu er toch een herhaalde vaccinatiebuffer is en de symptomen soms beperkt zijn. De 
voorzitter vraagt aan het agentschap om dat voor te bereiden tegen een volgende vergadering. 
 
Tot slot wordt gevraagd of er een zicht is op de effecten van de inzet van een anti-viraal middel tegen covid. Het 
agentschap geeft aan daarover in dialoog te zijn met Sciensano, met name wat betreft het medicament 
Molnupiravir. De beschikbare data zijn evenwel beperkt, waarop een lid suggereert een lopende studie in het 
VK mee als referentie te nemen. 
 
 
 


