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Actuele situatie



Rapportage: 
Uitbraken en 
personeel 
Taskforce – 20/1  



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 3

WZC/GAW GZZ/REVA VAPH

aantal voorzieningen opgevolgd bij het begin van de week 150 7 /

aantal voorzieningen in opvolging bijgekomen in de loop 
van de week 23 3 /

aantal voorzieningen in opvolging afgesloten in de loop van 
de week 55 4 /

Voorzieningen opgevolgd door OST op het einde van de week 118 6 15

Zonder uitbraak 0 1 8

Met uitbraak in de loop van de opvolging (1) 118 5 7

Waarvan grote uitbraken op het einde van deze week 
(2) 71 2 5

met hoger aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week 

42 1 /

met zelfde aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners als eind vorige week 

12 0 /

met lager aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week

17 1 /

Acties in de loop van de week

Plaatsbezoeken 10 0 0

Crisismanagers nieuw aangesteld 2 0 0

Crisismanagers actief op het einde van de week 15 0 0



Evolutie WZC/GAW/SFG



Evolutie VAPH



Registratiegraad



# voorzieningen die dagelijks 
registreren

Noot: VAPH-voorzieningen moeten enkel indienen bij besmettingen. 

Week 3 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Gemiddeld Percentage Alle voorzieningen

WZC 750 723 728 717 714 726,4 88,5% 821

GAW 424 410 401 408 385 405,6 49,9% 813

GGZ/REVA 106 104 102 106 103 104,2 87,6% 119

VAPH 49 37 38 44 40 41,6 21,6% 193



Evolutie 



Personeel WZC



Personeel woonzorgcentra

Totale afwezigheid Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Mogelijk 154 151 136 135 157

Bevestigd 643 652 665 665 605

Quarantaine 165 148 141 157 159

Andere 1.622 1.653 1.715 1.752 1.772

Totaal 2.584 2.604 2.657 2.709 2.693



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 12 35 8 55

Groep 6 21 11 4 42

BKO 0 4 0 1 5

Andere 4 2 5 3 14

Eindtotaal 10 39 51 16 116



Personeel KIND & GEZIN

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

ANTWERPEN 3 6 12 2 23

BRUSSEL 0 1 0 0 1

LIMBURG 2 11 7 3 23

OOST-VLAANDEREN 3 9 17 5 34

VLAAMS-BRABANT 1 5 3 1 10

WEST-VLAANDEREN 1 6 11 5 23

Onbekend 0 1 1 0 2

Eindtotaal 10 39 51 16 116



Personeel KIND & GEZIN



Personeel 
Thuiszorg & 
Gezinszorg



Personeel Thuiszorg & Gezinszorg



Personeel CAW  
VAPH 
GGZ/REVA 
Opgroeien



Totaal % personeel afwezig

Sector %

CAW 4,7

Opgroeien 2

GGZ/REVA 2,5

VAPH 8,5



Terugkoppeling projectgroepen
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Projectgroep Richtlijnen – 19 januari

Britse variant > impact vaccinatieproces

Advies Projectgroep:
n.a.v. de Britse variant is op dit moment geen aanpassing van de 
richtlijnen aangewezen; de bestaande richtlijnen laten de nu 
gehanteerde aanpak toe om op maat van een lokale/regionale 
situatie in te grijpen; 
het impact van het vaccineren van bewoners en personeel staat 
niet op zich; de omgevingscontext blijft spelen; op dit moment 
ziet de Projectgroep geen aanleiding tot een versoepeling van de 
bezoekersregeling;
uiteraard gelden in beide gevallen permanente monitoring en 
voortschrijdend inzicht.
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Projectgroep Richtlijnen – 19 januari

Ag Sneltesten voor bezoekers (zie RAG-advies dat op Teams wordt 
geplaatst)

Meerwaarde: wie sterk besmettelijk is wordt gedetecteerd, niet 
absoluut sluitend, voorzorg blijft gelden ondanks mogelijk 
ontradend effect
Werk- en organisatielast speelt, toezicht van arts ook, verplichte 
registratie, enkel geldig dag zelf
Nuttig, niet noodzakelijk
Goede communicatie, vrijwillig

Advies Projectgroep: als mogelijkheid communiceren naar WZC, 
VAPH, PVT; nog niet inzetten voor deelnemers ambulante zorg
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Projectgroep Richtlijnen – 19 januari
Terugkoppeling overleg clusterwerkgroep opschorting bezoek WZC

Wekelijkse opvolging op basis waarvan de koepelorganisaties de 
voorzieningen contacteren die ofwel een volledig bezoekverbod 
invoerden terwijl er geen sprake is van een verhoogde/hoge 
besmettingsgraad, of die voorzieningen waar een volledig 
bezoekverbod voor een lange(re) periode wordt ingevoerd.
Voorzieningen die niet bij een koepel zijn aangesloten, worden 
door VAZG gecontacteerd.
De contacten met voorzieningen zijn van informatieve aard. Waar 
nodig zal ook gepeild worden naar ondersteuningsnoden.
Met het oog op verdere rapportage over bijv. de beweegredenen 
van voorzieningen om een volledig bezoekverbod in te voeren, zal 
volgende samenkomst van de clusterwerkgroep een voorstel tot 
standaard-vragenlijst worden uitgewerkt. 
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Projectgroep Richtlijnen – 19 januari

Bijkomend: voorstel van tekst in te voegen in de richtlijnen: 

Het invoeren van een opnamestop of een volledige opschorting van de 
fysieke bezoekmogelijkheid omwille van geplande vaccinaties geeft 
eerder een vals gevoel van veiligheid, dan dat het een effectieve én 
verantwoorde manier is om mogelijke besmettingen te voorkomen.

Er is nog onvoldoende duidelijkheid over de werkzaamheidsgraad van het 
vaccin na een eerste dosis en vanaf wanneer er daadwerkelijk sprake is 
van bescherming. Dit betekent dat men de opnamestop of een 
volledige opschorting van de fysieke bezoekmogelijkheid voor een 
langere periode zou moeten aanhouden.

……
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Het verdient daarom aanbeveling om:
▪ de hygiënische en preventieve maatregelen op punt te stellen;
▪ medewerkers, zoveel mogelijk afdelingsgebonden in te zetten;
▪ eventueel een beperking op bezoeken in te lassen (zie onder 5.6. 

Bezoek van dit document) en daarbij, bijvoorbeeld:
o eventueel het aantal bezoekers te beperken tot 1 vaste 

bezoeker per bewoner;
o geen bezoek op de kamers te laten plaatsvinden omdat in 

een gesloten, slecht geventileerde ruimte microdruppels 
langdurig in de lucht kunnen blijven hangen en onder 
bepaalde omstandigheden ook mensen besmetten op 
meer dan 1,5m;

o bezoek te laten plaatsvinden in een goed geventileerde 
ruimte die regelmatig verlucht wordt;

o daarbij te zorgen voor een goede handhygiëne, in 
combinatie met het dragen van een chirurgisch 
mondneusmasker door bezoeker en bewoner, 
plexischermen te gebruiken en de contactoppervlakten na 
elk bezoekmoment te reinigen en te ontsmetten.



Projectgroep Materiaal 20/01/2021

Geen agendapunten 
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Projectgroep Externe Partners – 20 januari

Helpdehelpers succes als platform voor vaccinatiecentra (> 
6000 kandidaten)

Belangrijk: uitzuiveren op vrijwilligheid
Ook nood aan duidelijkheid modaliteiten instroom in 

vaccinatiecentra: vrijwillig, bezoldigd, studenten, 
gepensioneerden, … (werken met beperkt en hanteerbaar aantal 
categorieën)

Op korte termijn duidelijkheid over mogelijkheid RIZIV-
financiering zelfstandige verpleegkundigen

Focus houden op continuïteit,  versnipperde bestaffing
vermijden

Webinar op 21-01 voor richtinggevende antwoorden
0800-continuering: principieel beslist, formele beslissing volgt



Projectgroep 
testing

20.01.2021
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Teststrategie
Uit RAG – RMG:

- Isolatie: test dag 1, duur 10d
- HRC: test op dag 1 en dag 7 test, quarantaine 10d
- Risicoanalyse strikter toepassen (bij twijfel = HRC)

Beslissing wordt in IMC genomen. Belangrijk is dat dit duidelijk wordt 
gecommuniceerd.
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Sneltesten
Symptomatische bewoners:

- Sneltesten beschikbaar. 

- Na vaccinatie: om onderscheid te kunnen maken tussen nevenwerkingen en 
infectie.

- Eerste dagen:

- Antigen sneltest of een PCR-test 

- Bevestiging van PCR-test bij negatief antigen sneltest resultaat

- Na meerdere dagen: PCR-test

Wat te doen met sneltesten in stock: Zorg en Gezondheid zorgt voor instructies

Pilootprojecten: 
- uitgesteld tot er meer wetenschappelijke informatie is
- Speekseltesten (piloot Wallonië): onvoldoende info over impact op aantal 
besmettingen, uitbraken en mortaliteit
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Sneltesten

Bezoekers:
- AG sneltesten zijn van hoge kwaliteit, maar er is geen consensus over gevoeligheid bij 

asymptomatische personen. Je detecteert wel wie een hoge virale lading heeft. 

- Nuttig bij hoge prevalentie en aanwezigheid varianten + :

- Bij eenmalig contact met veel mensen die hoog risico lopen. 

- Bij contact met personen met een risico op een ernstige infectie

- Enkel dag zelf + maatregelen in acht blijven nemen

- Procedure:

- Beslissing van de voorziening zelf

- Gratis voor de bezoekers (>12j), te bestellen via het E-loket.

- Vrijwillige keuze van de bezoeker 

- Geen verplichting en bij weigering niet de toegang ontzeggen. 

- Verplichting om de resultaten te registreren
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Preventief en uitbraakgericht testen
- Er wordt weinig preventief getest. Geen extra acties hieromtrent – capaciteit 

voorbehouden voor uitbraken (meer testen, evt. sequencing)
- Praktisch: 

- voor Brusselse voorzieningen in Brusselse land: ULB, UCL en Luik zullen 1 
consortium vormen. Vanaf 1 feb. zullen voorzieningen dit consortium als partner 
hebben 

- Voorzieningen van VAPH, PVT en REVA: bestelprocedure via e-loket vanaf volgende 
week
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Vaccinatie
- Alles op alles om vaccinatie van residenten mogelijk te maken. 
- Mogelijks breiden we de intervaltijd voor personeelsleden uit. 
- Planningen worden opgemaakt, rekening houdend met 6 dosissen per vial

(geen 7de dosis)



Feedback vaccinatie zorgsectoren



Communicatie



Varia



Varia 

Lancering van een nieuwe e-learning ZWIeP rond infectiepreventie 
voor zorg- en welzijnssector. 

De Vlaamse overheid lanceert in samenwerking met Hogeschool Vives
ZWIeP als een nieuwe e-learning voor zorgverleners uit de zorg- en 
welzijnssector. ZWIeP staat voor Zorg en Welzijn: Infectiepreventie E-
learning Platform.

Het gebruik van de e-learning door professionelen uit de zorg- en 
welzijnssector is gratis en verloopt via een toegangsaccount. Dat 
account kan eenvoudig aangevraagd worden via registratie bij de start 
van de e-tool. De e-tool is beschikbaar via www.zorginfecties.be.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zorginfecties.be%2F&data=04%7C01%7Cnele.hoogmartens%40vlaanderen.be%7Caa5bada70c144c258b7b08d8bd2766b6%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637467324213853040%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xHTeJeYn13pGRBsInyy%2B0cdyBZyFDXfowOHvyDn3sSc%3D&reserved=0

