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Actuele situatie



Rapportage: 
Uitbraken en 
personeel 
Taskforce – 6/1  



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 1

WZC/GAW GZZ/REVA VAPH

aantal voorzieningen opgevolgd bij het begin van de week 207 12 /

aantal voorzieningen in opvolging bijgekomen in de loop 
van de week 27 0 /

aantal voorzieningen in opvolging afgesloten in de loop van 
de week 45 5 /

Voorzieningen opgevolgd door OST op het einde van de week 189 7 13

Zonder uitbraak 0 3 4

Met uitbraak in de loop van de opvolging (1) 189 4 9

Waarvan grote uitbraken op het einde van deze week 
(2) 111 1 6

met hoger aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week 

53 1 /

met zelfde aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners als eind vorige week 

13 0 /

met lager aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week

45 0 /

Acties in de loop van de week

Plaatsbezoeken 4 0 0

Crisismanagers nieuw aangesteld 0 0 0

Crisismanagers actief op het einde van de week 20 0 0



Evolutie WZC/GAW/SFG



Evolutie VAPH



Registratiegraad



# voorzieningen die dagelijks 
registreren

Noot: VAPH-voorzieningen moeten enkel indienen bij besmettingen. 

Week 1 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Gemiddeld Percentage Alle voorzieningen

WZC 752 730 737 687 483 677,8 82,6% 821

GAW 401 403 411 178 232 325 40,0% 813

GGZ/REVA 110 111 107 105 85 103,6 87,1% 119

VAPH 0 0,0% 193



Evolutie 



Personeel WZC



Personeel woonzorgcentra

Totale afwezigheid Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Mogelijk 165 139 151 144 134

Bevestigd 972 841 874 820 647

Quarantaine 151 127 138 119 92

Andere 1.590 1.595 1.627 1.542 1.001

Totaal 2.878 2.702 2.790 2.625 1.874



Personeel woonzorgcentra

Trend vorige week en deze week



Personeel woonzorgcentra
Trend afgelopen maand



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 0 0 12 1 13

Groep 1 2 1 2 6

BKO 0 3 0 0 3

Andere 0 3 0 1 4

Eindtotaal 1 8 13 4 26



Personeel KIND & GEZIN

Maatregel per provincie Gedeeltelijke sluiting Geen impact Volledige sluiting Nog te beslissen Eindtotaal

ANTWERPEN 0 2 2 1 5

BRUSSEL 0 0 3 0 3

LIMBURG 0 2 0 0 2

OOST-VLAANDEREN 1 2 6 2 11

VLAAMS-BRABANT 0 2 1 1 4

WEST-VLAANDEREN 0 0 1 0 1

Onbekend 0 0 0 0 0

Eindtotaal 1 8 13 4 26



Personeel KIND & GEZIN



Personeel 
Thuiszorg & 
Gezinszorg



Personeel Thuiszorg & Gezinszorg



Personeel CAW  
VAPH 
GGZ/REVA 
Opgroeien



Totaal % personeel afwezig

Sector %

CAW 1,67

Opgroeien 3,15

GGZ/REVA 2,17

VAPH /



Terugkoppeling projectgroepen
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Projectgroep Richtlijnen 04/01/2021

Geen agendapunten 
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Projectgroep Psychosociaal welzijn 05/01/2021
Geen agendapunten 
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Projectgroep Materiaal 
06/01/2021



Stand van zaken voorraden en bestellingen
PRODUCT BESTELD GELEVERD VERDEELD VOORRAAD VERWACHT

Chirurgische maskers

TOTAAL 73.641.500 69.896.210 45.532.710 24.363.500 4.297.040

FFP2/3 maskers

TOTAAL 3.550.000 3.302.260 1.942.580 1.359.680 247.740

COMFORT MASKERS REUSABLE

TOTAAL 990.000 1.077.297 422.331 654.966 0

HANDALCOHOLGEL

TOTAAL (in liter) 655.287 467.167 407.195 48.092 188.120

BRILLEN EN FACE SHIELDS

TOTAAL 36.350 21.980 19.780 2.200 14.370

SCHORTEN

TOTAAL 1.316.189 673.080 540.852 132.228 643.109

HANDSCHOENEN

TOTAAL 14.325.000 10.228.050 5.370.550 4.857.500 4.126.950



Leveringen aan de sectoren 

Levering alcoholgel:
Planning wordt uitgerold en op korte termijn afgerond voor de 
woonzorgcentra, waarna de andere sectoren volgen met inbegrip 
van de thuiszorg en de diensten voor gezinszorg (kleiner formaat 
van flesjes)

Daarna volgt nieuwe cyclus bedeling mondneusmaskers; planning 
tot eind april is opgezet



• Er worden geen problemen gesignaleerd

• Vraag aan de Taskforce: blijven we de registratie 
aanhouden? 

Zuurstofconcentratoren
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Projectgroep Externe Partners 06/01/2021

Vraag naar duidelijkheid over perspectief 0800-nr
Eerstdaags is daarover overleg met het kabinet 
Suggestie is om tegelijkertijd een eventuele rol van/voor het 
0800-nr in de vaccinatiestrategie mee te nemen

Daarnaast: informatie-uitwisseling over en suggesties voor 
vaccinatiestrategie

Afspraak daarbij: daar kan ruimte voor worden gemaakt, 
evenwel beperkt tot informatie en suggesties, het worden 
geen adviezen, dit om de positie van de Projectgroep(en) 
zuiver te houden



Projectgroep testing
06/01/2021
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Task Force Testen

• Volgende TF is morgen
• Prof. Goossens wil visie op testbeleid voorleggen aan TF
• Vaststelling: er wordt momenteel (te) weinig getest, ondanks 

dat in de media werd opgeroepen dat mensen met 
symptomen zich moeten laten testen, er veel terugkeerders
zijn uit rode zones + scholen terug zijn gestart
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Wetenschap

• Nieuwe fase in de epidemie: varianten (Britse, Zuid-Afrikaanse 
– hier ook bijkomende mutatie, Braziliaanse, Nepalese, …)

• UK: verontrustend. Midden januari zou op basis van 
model 80% de variant B117 (Britse) hebben. Ook 
uitbraak in Rotterdam met B117 (onderzoek in school, 
dorp en gezinnen).  Dagelijkse opvolging nodig! 

• Het is dus belangrijk dat we de winter overbruggen. 
Daarom o.a. testen in Brussel-Zuid, Antwerpen Centraal, 
Zaventem, Charleroi. 

• Analyse van deze stammen gebeurt (testen worden naar 
federaal platform bis gestuurd) zodat we snel weten 
wanneer er gevallen van B117 zijn. 

• Vaccinatie: zo snel mogelijk vaccineren. Vaccinatie is wel niet 
de enige oplossing. Ook gedrag blijft belangrijk.
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Wetenschap (vervolg)

• Curve daalt: we blijven dit zien in de hospitalisaties. Inschatting is dat heropstart 
werk en scholen + Kerst beperkt effect zullen hebben (tenzij varianten 
opduiken). Effecten zullen pas binnen 7 à 10d duidelijk zijn. Wel vaststelling dat 
gemiddelde leeftijd van gehospitaliseerden zakt – hangt wellicht ook samen met 
gedrag.

• Advies: geen paniek nodig, maar wel bereid zijn om zeer snel te schakelen als 
gedrag niet wordt aangepast. Versoepelingen zijn niet aan de orde:

• Verhoogd aantal contacten in nov-dec: vooral bij 18 tot 29 jarigen op het 
werk. Wordt nog verder bekeken of dit gelinkt is aan professionele 
activiteiten. Reproductiegetal naast bevestigde gevallen bevestigt dit. 
Hieruit blijkt ook dat varianten nog niet verspreid zijn bij ons.

• Contactstudie: nieuwe ronde – resultaten komen binnen. Volgende week 
nieuwe ronde. Voorsprong van 7d voor inschatting reproductiegetal. 
Hopelijk settelt gedrag zich.

• Veel discussie over scholen. We hebben CLB-data bekeken. Vanaf 2de en 
3de graad heeft verlof positief effect gehad (wel ook examenperiode). We 
moeten de situatie in de scholen van zeer nabij volgen en ook hier indien 
nodig snel maatregelen nemen.

• Indooractiviteiten zijn niet verstandig
• Naar nieuwe variant: met gedrag herfstvakantie (lockdown ligth) zou dit 

de situatie nog niet onder controle brengen (reproductie 1,2).
• Vaccins: nog niet duidelijk of varianten impact hebben op effectiviteit van de 

vaccins – wordt verder onderzocht (voor B117 wellicht niet).
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Preventieve testen

Stand van zaken:
• 6694 preventief aangevraagd

• Hieruit blijkt ook dat er geen preventieve screening gebeurt in 
voorbereiding van vaccinaties

• Uitbraakgericht testen: december lichte daling – maar minder 
getest in Kerstvakantie. Nu opnieuw lichte toename.

• Aantal testen federaal platform is stabiel.
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Preventieve testen

Vaccinatie: richtlijn voor medisch verantwoordelijken
- minstens 80% kunnen vaccineren
- uitbraak onder controle en in dalende lijn

Testbeleid: er verandert niks, behalve PCR en geen antigeen.
• We gaan er vanuit dat vaccin mogelijke bescherming biedt 

tegen transmissie en dat virale lading lager is (niet bewezen). 
Daarom meest gevoelige PCR- testen gebruiken. 

• Als je PCR doet kan je ook sequencen (om varianten op te 
sporen).
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Preventieve testen

Waarom zo weinig preventief testen?
• Opkomst sneltesten
• Geen verplichting voor preventief testen – enkel uitnodiging

Moeten we meer verplichten + evt. in kader van vaccinaties?

• Prioriteit geven aan vaccinatie – testen niet koppelen aan vaccinatie
• Focus op uitbraakgericht testen
• Wel blijven sensibiliseren voor preventief testen + via federaal platform

(diagnostiek = klinisch labo, screening = fed. platform)
• Andere voorzieningen – vb. dagopvang? Te bekijken naar haalbaarheid
• Evaluatie van speekseltesten in Wallonië wordt deze week besproken (op te 

volgen)
• Testcapaciteit prioritair inzetten in Onderwijs ipv Zorg

Kritiek op federaal platform: vraag om dit te documenteren en te bezorgen aan 
Herman Goossens
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Sneltesten

Ethisch comité heeft piloot voor WZC goedgekeurd.

Gebruik van sneltesten bij Opgroeien: 
voor symptomatisch en clusters wordt protocol opgesteld voor 
sommige van de sectoren. Intussen wil Opgroeien aansluiten bij 
projecten in Gent in het Onderwijs. 

Ook protocols voor essentiële functies in essentiële sectoren. Op 
dit moment weinig besmettingen + het wordt restrictief bekeken 
(dus wordt weinig gebruikt).
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Varia

- Vraag naar bedrijfsartsen om prioriteit te geven aan 
vaccineren van personeel – in WZC straks overleg hierover.

- Vaccinatiestrategie – communicatie heeft veel impact op 
sectoren (nu ook ziekenhuizen voorrang vragen). Urgentie om 
ook te communiceren naar andere sectoren – blijven sector 
informeren over stand van zaken. Zal ten vroegste na TF 
kunnen.

- Vandaag wordt vaccinatiekalender voor bewoners van WZC 
rondgestuurd – voor personeel in WZC + de andere 
voorzieningen zal dit zo snel mogelijk gebeuren.



Taskforce Zorg 06.01.2021

Projectgroep testing 16.12.2020
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Pilootproject
evaluatie Ag sneltesten in WZC in uitbraak

• Abbott Panbio ; Nasopharyngeale afname
• Gelijktijdig PCR en Ag sneltest met alternerende volgorde

• Verzameling van 150 positieve Ag sneltest stalen

• Selectiecriteria WZC bij aanvraag uitbraakgericht testing (PCR)
• Cluster
• >  50 bedden
• Beperkt aantal dementerenden
• Geen uitbraak de laatste 2 maanden 

• Start in Oost Vlaanderen – FP UGent
• Na korte bijsturing: andere provincies
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Pilootproject
evaluatie Ag sneltesten in WZC in uitbraak

• Eerste testmoment
• PCR en Ag sneltest 
• PCR: analyse FP
• Ag sneltest: CRA

• Tweede testmoment (dag 2-4)
• Indien + PCR en – Ag sneltest
• Ag sneltest: CRA

Analyse
Gedetailleerde resultaten PCR
Ag sneltest resultaten
Parameters van WZC
Parameters van deelnemers



Feedback vaccinatie zorgsectoren



Communicatie



Varia


