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Actuele situatie
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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 2

WZC/GAW GZZ/REVA VAPH

aantal voorzieningen opgevolgd bij het begin van de week 189 7 /

aantal voorzieningen in opvolging bijgekomen in de loop 
van de week 29 4 /

aantal voorzieningen in opvolging afgesloten in de loop van 
de week 68 4 /

Voorzieningen opgevolgd door OST op het einde van de week 150 7 16

Zonder uitbraak 1 3 7

Met uitbraak in de loop van de opvolging (1) 149 4 9

Waarvan grote uitbraken op het einde van deze week 
(2) 81 2 5

met hoger aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week 

46 2 /

met zelfde aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners als eind vorige week 

10 0 /

met lager aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week

25 0 /

Acties in de loop van de week

Plaatsbezoeken 5 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 2 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Gemiddeld Percentage Alle voorzieningen

WZC 766 736 720 730 729 736,2 89,7% 821

GAW 427 421 390 423 402 412,6 50,8% 813

GGZ/REVA 111 108 108 103 106 107,2 90,1% 119

VAPH 39 56 35 43 46 43,8 22,7% 193



Evolutie 



Personeel WZC



Personeel woonzorgcentra

Totale afwezigheid Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Mogelijk 167 157 143 137 130

Bevestigd 697 663 674 659 670

Quarantaine 141 133 133 129 145

Andere 1.459 1.495 1.565 1.660 1.704

Totaal 2.464 2.448 2.515 2.585 2.649



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 4 20 6 30

Groep 0 9 4 0 13

BKO 0 2 0 0 2

Andere 0 4 4 0 8

Eindtotaal 0 19 28 6 53



Personeel KIND & GEZIN

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

ANTWERPEN 0 7 7 1 15

BRUSSEL 0 2 1 0 3

LIMBURG 0 3 1 1 5

OOST-VLAANDEREN 0 2 11 1 14

VLAAMS-BRABANT 0 3 1 1 5

WEST-VLAANDEREN 0 2 7 2 11

Onbekend 0 0 0 0 0

Eindtotaal 0 19 28 6 53



Personeel KIND & GEZIN



Personeel 
Thuiszorg & 
Gezinszorg



Personeel Thuiszorg & Gezinszorg



Personeel CAW  
VAPH 
GGZ/REVA 
Opgroeien



Totaal % personeel afwezig

Sector %

CAW 3,99

Opgroeien 2,14

GGZ/REVA 2,21

VAPH 8,5



Terugkoppeling projectgroepen
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Projectgroep Richtlijnen – 12 januari

Nazicht van de richtlijnen op vraag van het federale corona-
commissariaat wijst uit dat onze richtlijnen grotendeels beantwoorden 
aan hun 10-puntenchecklist : Respecteer de geldende wetgeving, Duid 
een COVID-coördinator aan, Communiceer, informeer, motiveer, Social
distancing, Hygiëne, Reiniging en ontsmetting, Verluchting, Persoonlijke 
bescherming, Beheer besmette personen, Compliance en handhaving

De Projectgroep mandateert de administraties om de eventuele 
kleine aanpassingen door te voeren en ook om te beslissen op 
welk moment ze worden gecommuniceerd; het kabinet 
rapporteert aan het corona-commissariaat

De Projectgroep stelt voor –om verwarring te vermijden- geen 
algemene vaccinatie-informatie op te nemen in de richtlijnen. Een 
verwijzing naar de algemene vindplaatsen voor die info kan uiteraard 
wel, net zoals elementen die gelden als ‘vaccinatie-richtlijn’.
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Projectgroep Richtlijnen – 12 januari

De Projectgroep voert een eerste verkennend gesprek over het 
impact van de vaccinaties op de werking van de WVG-voorzieningen, 
met een focus op de bezoekersregeling in de WZC. De Projectgroep 
bepleit, temidden grote mediadruk,  behoedzaamheid. Er is geen 
evidente rechtstreekse link tussen een vaccinatieronde in een WZC en 
het volledig loslaten van de bezoekregeling. Er zijn verschillende 
aspecten in het geding die mee zullen bepalen hoe de bezoekregeling 
eruit ziet. Medisch (virologisch en epidemiologisch) dient een en ander 
verder uitgeklaard. Zijn dan onder meer in het geding: de 
vaccinatiegraad in een voorziening, de graad van vaccinatie in de 
samenleving, het al dan niet nog besmettelijk zijn van wie gevaccineerd 
is, de cijferevolutie i.v.m. het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames 
en sterfgevallen, het impact van nieuwe varianten, enz. Tegen de 
volgende vergadering proberen we een eerste onderbouwd zicht te 
krijgen op elementen die ter zake sterk bepalend zijn.
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Projectgroep Richtlijnen – 12 januari

In de varia wordt aangegeven dat het resultaat van de registratie van 
‘bezoekopschortingen’ aan de Taskforce kan worden voorgelegd.
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Projectgroep psychosociaal welzijn 12/01/2021

1. Stand van zaken DeZorgSamen
- Webinars

- 23/01: webinar rond minder piekeren, meer slaap (al ca. 500 
inschrijvingen)

- 20/02: webinar rond mantelzorg met veerkracht
- Zorgscreener: proactieve contactname mogelijk door de EPBW na het 

invullen van de zorgscreener (eerste contactname binnen de 3 dagen). 
EPBW kan doorverwijzen naar CGG, ELP en CAW. Men engageert zich 
ook naar zelfstandige gezondheidswerkers toe; er is ook een 
mogelijkheid om door te klikken naar Wellweb met informatie over de 
zorgscreener, infographics, e.d. Dit aanbod wordt gelanceerd op 18/01.

- Communicatiemateriaal zal aan de projectgroepleden bezorgd 
worden, zodat dit ook via hen naar de voorzieningen toe bekend 
kan worden gemaakt.

- Zorgscreener is 2004 keer ingevuld tussen 18/09 en 18/12 (ca. 23 
keer per dag)
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Toelichting Power to care 
Kris Doggen

Kris Vanhaecht



Feedback vaccinatie zorgsectoren



Communicatie



Varia
• Overzicht lopende onderzoeken via Teamssite


