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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 5

WZC/GAW GZZ/REVA VAPH

aantal voorzieningen opgevolgd bij het begin van de week 125 4 /

aantal voorzieningen in opvolging bijgekomen in de loop 
van de week 34 0 /

aantal voorzieningen in opvolging afgesloten in de loop van 
de week 21 0 /

Voorzieningen opgevolgd door OST op het einde van de week 138 4 19

Zonder uitbraak 1 0 9

Met uitbraak in de loop van de opvolging (1) 137 4 10

Waarvan grote uitbraken op het einde van deze week 
(2) 72 2 5

met hoger aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week 

45 1 /

met zelfde aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners als eind vorige week 

6 1 /

met lager aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week

21 0 /

Acties in de loop van de week

Plaatsbezoeken 6 0 0

Crisismanagers nieuw aangesteld 2 0 0

Crisismanagers actief op het einde van de week 12 0 0



Evolutie WZC/GAW/SFG



Evolutie VAPH



Registratiegraad



# voorzieningen die dagelijks 
registreren

Noot: VAPH-voorzieningen moeten enkel indienen bij besmettingen. 

Week 5 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Gemiddeld Percentage Alle voorzieningen

WZC 715 703 684 698 689 697,8 85,0% 821

GAW 410 395 406 375 389 395 48,6% 813

GGZ/REVA 106 108 103 105 103 105 88,2% 119

VAPH 46 39 35 49 44 42,6 22,1% 193



Evolutie 



Personeel WZC



Personeel woonzorgcentra

Totale afwezigheid Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Mogelijk 169 191 191 183 165

Bevestigd 607 625 594 648 613

Quarantaine 254 267 263 275 264

Andere 1.698 1.751 1.777 1.858 1.942

Totaal 2.728 2.834 2.825 2.964 2.984



Personeel woonzorgcentra

Trend vorige week en deze week



Personeel woonzorgcentra
Trend afgelopen maand



Personeel woonzorgcentra
Trend sinds september



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 9 59 7 76

Groep 5 7 12 0 24

BKO 0 3 7 0 10

Andere 1 5 3 1 10

Eindtotaal 7 24 81 8 120



Personeel KIND & GEZIN

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

ANTWERPEN 2 2 10 0 14

BRUSSEL 0 1 1 0 2

LIMBURG 1 7 21 1 30

OOST-VLAANDEREN 1 8 15 2 26

VLAAMS-BRABANT 0 2 10 3 15

WEST-VLAANDEREN 3 3 24 2 32

Onbekend 0 1 0 0 1

Eindtotaal 7 24 81 8 120



Personeel KIND & GEZIN



Personeel 
Thuiszorg & 
Gezinszorg



Personeel Thuiszorg & Gezinszorg



Personeel CAW  
VAPH 
GGZ/REVA 
Opgroeien



Totaal % personeel afwezig

Sector %

CAW 5,4

Opgroeien 2,8

GGZ/REVA 3,5

VAPH 10,7



Terugkoppeling projectgroepen
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Projectgroep Richtlijnen 02/02/2021

Koepels vragen perspectief op een versoepeling van de 
bezoekregeling in WZC, m.n. de mogelijkheden inzake het hebben 
van nauwe contacten/knuffelcontacten

• Op dit moment nog onvoldoende kennis om effecten van 
versoepeling te kunnen inschatten

• Huidige richtlijnen bieden al veel mogelijkheden m.b.t. 
bezoek

• Komende weken wordt vraag naar perspectief op 
versoepeling afgewogen
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Projectgroep Materiaal – 3 februari

De projectgroep werd geannuleerd. 

De leden van de vergadering ontvingen via Teams:
• Update advies mondmaskers (27/01/2021)
• Samenvatting uit een nota van de Vlaamse Regering met 

betrekking tot de aankoop en levering beschermingsmateriaal 
na 31/12/020.
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Projectgroep Externe Partners – 3 februari

Bezetting personeel in de vaccinatiecentra
• Bestaffing nog geen exacte cijfers. Wel solide engagementen 

(consortia) / ook afhankelijk van vaccins leveringen / snelheid 
starten (tot half maart) moet niet gas open zijn 

Opkuis kandidaten ‘help de helpers’
• 5191 personen ‘niet geïnteresseerd’ in te springen (licht gestegen 

met 634 personen na oproep)

• Slechts 44 personen zijn ‘niet actief’ (op 30.000 vrijwilligers)

• Opletten term ‘vrijwilligers’ in VC (beladen term blijkbaar)
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Projectgroep Externe Partners – 3 februari

Voorrang zorgverstrekkers kinderopvang vakantieperiode 
krokus- en paasvakantie

• Voorrang voor zorgpersoneel is voorzien door Opgroeien in 
draaiboek (advies, niet dwingend) => lijkt voldoende

• Globaal normale capaciteit buitenschoolse opvang (dus 
voorrangsregels niet nodig)

• Lokale besturen voorzien noodopvang voor schoolkinderen 
(vakantie en schooldagen)
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Projectgroep Externe Partners – 3 februari
Mogelijkheid tijdelijke uitbreiding uren van medewerkers met 

ouderschapsverlof en tijdskrediet
• Oplijsting mogelijkheden: van kracht van 1/10/2020 – 31/03/2021
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/nieuwe-coronamaatregelen-op-het-
vlak-van-arbeidsrecht

• kunnen tijdelijk gaan werken bij andere werkgever (75% RVA 
uitkering)

• Uitbreiding uren mogelijk bij eigen werkgever (geen RVA uitkering, 
periode nadien verder gezet)

• Vraag om deze mogelijkheid langer te laten lopen dan tot eind 
maart => eind november => politiek signaal nodig

• Projectgroep signaleert ook probleem met (ook hier vraag naar 
politiek signaal):

o Vrijwilligersbijdrage (loopt maar tot eind maart)

o Regelgeving vaccineren door niet-verpleegkundig personeel

https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/nieuwe-coronamaatregelen-op-het-vlak-van-arbeidsrecht


Projectgroep testing
03.02.2020
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Nieuws uit de federale task force + wetenschap

➢ Pilootproject: speekseltest bij leraren in basisonderwijs en secundair 
(wekelijks),  gekoppeld aan programma van behavioral change omwille van 
kritiek dat bij regelmatig testen de motivatie van de naleving van de 
maatregelen verloren gaat. Volgende woensdag op IMC.

➢ Modellen Britse variant voorspellen 3de golf eind maart – begin april, afh. 
van gedrag van mensen. Extra uitdaging voor vaccinatie van kwetsbare 
groepen.

➢ Transmissie na vaccinatie: onderwerp voor studies (UK, Israël, NL – ook bij 
ons te bekijken)
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Testen

• Preventief en uitbraakbericht testen:
• Casus Oostende: lang moeten wachten op resultaten. Fout ligt 

niet bij labo maar bij gegevensdoorstroming (= IT-probleem). 
ZG neemt dit op met de verantwoordelijken van de CTCP-tool.

• Aantal testen: 
• Januari: -25,000 testen tov december. 

• Daling situeert zich volledig bij het uitbraakgericht testen. 
• Preventieve testen: evenveel als in december (ong. 11000 –

iets lager dan sept en okt). 
• Mobiele testteams: steeds situationele risico-inschatting + lokale 

capaciteit test- en triagecentra bekijken. Mobiele testteams is voor 
grotere groepen. Altijd in overleg met Medische spoc van 
eerstelijnszone + ZG.

• Testbeleid na vaccinatie:
• Blijft constant tot 2 weken na 2de dosis.

RAG-advies: testbeleid verandert niet, behalve PCR ivp
antigeen (meer gevoelige test nodig na vaccinatie)

• Mobiele vaccinatieteams: wordt uitgewerkt 



35

Sneltesten

• Bewoners en bezoekers WZC:
• Bewoners: relatief beperkt. Afgelopen 2 maanden 8000 

waarvan 14% positief
• Bezoekers: vorige maandag gestart – nu al 200 

voorzieningen besteld voor 150.000 testen.
• Jeugdhulp: wordt door Welzijnsverbond, Opgroeien en ZG 

verder opgenomen
• Symptomatisch testen: kan via federale aankoop (door 

huisartsen)
• Clusters: bekijken van protocol onderwijs zegt
• Bezoek + heropname: minder relevant



Feedback vaccinatie zorgsectoren



Belanghebbenden 

overleg woonzorg 

Vaccinatiestrategie COVID-19

3 februari 2021
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Overzicht geplande vaccins

1e bewoners 1e personeel 2e bewoners 2e personeel
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= 98,89%

Planning

= 29,50%
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https://www.laatjevaccineren.be/covid-19/vaccinatieteller

Registratie

https://www.laatjevaccineren.be/covid-19/vaccinatieteller
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Registratie
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Gemist vaccinatiemoment in WZC

(Nieuwe) bewoners die de collectieve vaccinatiemomenten hebben gemist 
zullen gevaccineerd worden via een mobiel vaccinatieteam. De mobiele 
vaccinatieteams worden ondersteund vanuit de vaccinatiecentra. Dit impliceert 
dat de vaccinatiecentra volledig operationeel moeten zijn voordat de mobiele 
vaccinatieteams kunnen worden uitgerold. Eenmaal de procedure om een 
mobiel vaccinatieteam op te roepen duidelijk is, ontvangt u hierover meer 
informatie.

Personeelsleden die de beide vaccinatiemomenten hebben gemist zullen 
kunnen worden gevaccineerd in een vaccinatiecentrum.
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Restvaccins

Volgorde respecteren bij het toedienen van restdosissen bij een tweede 
vaccinatiemoment:
1. Inhaalvaccinaties bewoners (enkel de 2de dosis)
2. Inhaalvaccinaties personeel (enkel de 2de dosis)
3. Nieuwe personeelsleden (1ste dosis)
4. Eerstelijnsmedewerkers (1ste dosis, u contacteert hiervoor altijd de 

coördinator van de eerstelijnszone)
5. Personeelsleden HUB-ziekenhuis die naar het woonzorgcentrum komen (1e

dosis, u contacteert hiervoor het HUB-ziekenhuis)



Communicatie



Varia


