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Terugkoppeling federale 
werkgroepen



Opvolging actuele situatie



Rapportage: 
Uitbraken en 
personeel 



Uitbraken



Opvolging afgelopen week

Opmerkingen: 
(1) 2 of meer gelijktijdige bevestigde besmettingen bij bewoners in de loop van de opvolging door OST
(2) 5 of meer bevestigde besmettingen bij bewoners op het einde van de week 
Een voorziening wordt opgevolgd zolang het OST dit aangewezen acht. 
Het aantal besmettingen is hierbij niet de enige factor die in rekening wordt gebracht. 

Rapportage OST - week 48

WZC/GAW GZZ/REVA VAPH

aantal voorzieningen opgevolgd bij het begin van de week 298 6 /
aantal voorzieningen in opvolging bijgekomen in de loop 

van de week 29 1 /
aantal voorzieningen in opvolging afgesloten in de loop van 

de week 67 2 /

Voorzieningen opgevolgd door OST op het einde van de week 260 5 20

Zonder uitbraak 0 1 8
Met uitbraak in de loop van de opvolging (1) 260 4 12

Waarvan grote uitbraken op het einde van deze week 
(2) 157 2 6

met hoger aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week 

68 1 3

met zelfde aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners als eind vorige week 

27 1 3

met lager aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week

62 0 0

Acties in de loop van de week

Plaatsbezoeken 4 0 0
Crisismanagers nieuw aangesteld 7 0 0
Crisismanagers actief op het einde van de week 20 0 1



Evolutie WZC/GAW/SFG



Evolutie VAPH



Registratiegraad



# voorzieningen die dagelijks 
registreren

Noot: VAPH-voorzieningen moeten enkel indienen bij besmettingen. 

Week 49 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Gemiddeld Percentage Alle voorzieningen
WZC 726 732 722 711 716 721,4 87,9% 821
GAW 392 400 389 381 388 390 48,0% 813
GGZ/REVA 116 114 115 114 115 114,8 96,5% 119
VAPH 60 58 51 62 54 57 29,5% 193



Evolutie 



Personeel WZC



Personeel woonzorgcentra

Totale afwezigheid Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Mogelijk 176 193 185 178 153

Bevestigd 1.229 1.225 1.234 1.239 1.282

Quarantaine 186 180 172 158 169

Andere 1.545 1.624 1.648 1.686 1.763

Totaal 3.136 3.222 3.239 3.261 3.367



Personeel woonzorgcentra
Trend vorige week en deze week



Personeel woonzorgcentra
Trend afgelopen maand



Personeel en bewoners 
woonzorgcentra



Personeel 
Kind & Gezin



Personeel KIND & GEZIN
• Voorziening maken een melding over aan het agentschap Opgroeien
• Naar aanleiding van deze melding kan er een maatregel genomen 

worden: gedeeltelijke of volledige sluiting

Maatregel per type 
voorziening Gedeeltelijke sluiting Geen impact Volledige sluiting Nog te beslissen Eindtotaal
Gezin 1 5 56 4 66
Groep 8 26 12 7 53
BKO 1 5 1 1 8
Andere 2 5 5 1 13
Eindtotaal 12 41 74 13 140



Personeel KIND & GEZIN

Maatregel per provincie Gedeeltelijke sluiting Geen impact Volledige sluiting Nog te beslissen Eindtotaal
ANTWERPEN 1 9 18 2 30
BRUSSEL 1 2 1 0 4
LIMBURG 1 3 11 0 15
OOST-VLAANDEREN 3 16 19 3 41
VLAAMS-BRABANT 3 7 12 4 26
WEST-VLAANDEREN 3 3 13 4 23
Onbekend 0 1 0 0 1
Eindtotaal 12 41 74 13 140



Personeel KIND & GEZIN



Personeel 
Thuiszorg & 
Gezinszorg



Personeel Thuiszorg & Gezinszorg



Personeel CAW  
VAPH 
GGZ/REVA 
Opgroeien



Totaal % personeel afwezig

CAW: 5,3%

Opgroeien: 2,6%

GGZ/REVA: 1,8%

VAPH: 6,7%



Terugkoppeling projectgroepen
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Projectgroep Psychosociaal Welzijn – 8 december
1. Stand van zaken DeZorgSamen
- Power To Care enquête (vroegere Barometer DeZorgSamen) is gelanceerd op 

8/12 en loopt t.e.m. 14/12. Vraag aan de koepels om de oproep voor het invullen 
mee te verspreiden. 

- Webinar voor hulpverleners en mantelzorgers op 12/12, 10u m.b.t. omgaan met 
stress (reeds 344 inschrijvingen). Vraag om voorbeeldcasussen op voorhand aan 
Steunpunt GG te bezorgen

- Er zijn bedankingskaarten (e-cards) ontworpen die voorzieningen aan hun 
personeel kunnen bezorgen. Deze zullen in de loop van de volgende week 
bezorgd worden aan de koepels zodat zij dit verder naar de voorzieningen 
kunnen verspreiden. 

2. Uitrol van vaccinaties kan mogelijke impact hebben op psychosociaal welzijn 
(brengt ook angst bij kwetsbare personen) en geeft ook kans om aan 
vroegdetectie te doen. Belangrijk dat er:

- snel duidelijkheid komt over de prioritaire doelgroepen (bv. ook cliënten 
dagcentra VAPH? Enz.);

- in communicatie rekening wordt gehouden met het welzijnsaspect. 
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Projectgroep Testing – 9 december
Wetenschap + evolutie epidemie

Cijfers: lijken te stabiliseren en het is niet onmiddellijk duidelijk wat 
hier de hoofdoorzaak van is. Wellicht een combinatie van factoren (oa
seizoensvirus) – wordt nauwkeuriger bekeken.

Federale Task Force Testen: 
Wettelijk kader in voorbereiding – nodig om te starten. 
Registratietool: vanaf morgen beschikbaar

Literatuur: klinische studies bevestigen slechte resultaten van 
antivirale middelen. Goede test- en vaccinatiestrategie worden hiervoor 
nog belangrijker.
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Projectgroep Testing – 9 december 
Testen in voorzieningen

Federaal platform: problemen met logistiek en ICT. Deze week stabilisering, wel 
nog vertraging in resultaten, meestal omdat er geen link kan gelegd tussen e-form 
en barcodes. We hebben gevraagd om bij vertraging steeds contact op te nemen 
met de arts.

Klinische labo’s: voorwaarden om te werken met deze labo’s: geen volledige 
voorziening bij uitbraak + belangrijk om juiste indicaties door te geven ifv
financiering.

Plateau in aantal aanvragen. Preventief testen blijft beperkt. Meeste uitbraken in 
Oost- en West-Vlaanderen.

Sneltesten: bij clusters en symptomatische personen (bevestiging) + in combinatie 
met PCR.
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Projectgroep Testing – 9 december 
Varia

Vaccinatie: 
wordt in andere fora besproken, oa werkgroepen per doelgroep. FAQ voor publiek 
en vaccinatoren / zorgprofessionals: www.laatjevaccineren.be (wordt verder 
uitgebreid).

Strategie:
onder voorwaarde van goedkeuring door EMA + naleven beloftes leveranciers:

Januari: personeel en residenten van WZC, incl. centra voor kortverblijf die hier 
deel vanuit te maken
Februari: VAPH met kwetsbare personen, inloophuizen CAW voor daklozen, 
PVT
Vervolgens: zorgpersoneel in EL en ZH + vraag van ZG om hier thuiszorg mee te 
nemen.

de strategie wordt in de tijd geëvalueerd en bijgestuurd naar gelang meer vaccins 
en informatie beschikbaar wordt. Dit zal ook deeluitmaken van een publiek debat 
+ adviezen van HGR, Hoge Raad ivm essentiële sectoren / functies

http://www.laatjevacineren.be/


Communicatie



Varia
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Vergaderdata taskforce in 2021

Taskforce 
Laatste vergadering: 22 december 2020
Vanaf januari tot eind maart wekelijks op woensdag om 16u

Projectgroepen vanaf januari
Richtlijnen: wekelijks
Testing: tweewekelijks
Materiaal: tweewekelijks
Externe Partners: tweewekelijks
Psychosociaal welzijn: tweewekelijks
Cijfers en monitoring: maandelijks
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