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Rapportage: 
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personeel 
Taskforce – 17/3



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 

WZC/GAW GZZ/REVA VAPH

aantal voorzieningen opgevolgd bij het begin van de week 39 2 /

aantal voorzieningen in opvolging bijgekomen in de loop 
van de week 5 1 /

aantal voorzieningen in opvolging afgesloten in de loop van 
de week 14 0 /

Voorzieningen opgevolgd door OST op het einde van de week 30 3 22

Zonder uitbraak 0 0 7

Met uitbraak in de loop van de opvolging (1) 30 3 15

Waarvan grote uitbraken op het einde van deze week 
(2) 10 2 4

met hoger aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week 

3 1 /

met zelfde aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners als eind vorige week 

5 1 /

met lager aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week

2 0 /

Acties in de loop van de week

Plaatsbezoeken 0 0 1

Crisismanagers nieuw aangesteld 0 0 0

Crisismanagers actief op het einde van de week 0 0 0



Evolutie WZC/GAW/SFG



Evolutie VAPH



Registratiegraad



# voorzieningen die dagelijks 
registreren

Noot: VAPH-voorzieningen moeten enkel indienen bij besmettingen. 

Week 11 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Gemiddeld Percentage Alle voorzieningen

WZC 680 674 659 684 672 673,8 82,1% 821

GAW 415 398 375 402 386 395,2 48,6% 813

GGZ/REVA 107 106 104 105 105 105,4 88,6% 119

VAPH 45 41 40 49 44 43,8 22,7% 193



Evolutie 



Personeel WZC



Personeel woonzorgcentra

Totale afwezigheid Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Mogelijk 133 134 137 148 142

Bevestigd 130 115 112 117 122

Quarantaine 123 138 133 153 151

Andere 1.704 1.725 1.778 1.855 1.859

Totaal 2.090 2.112 2.160 2.273 2.274



Personeel woonzorgcentra

Trend vorige week en deze week



Personeel woonzorgcentra
Trend afgelopen maand



Personeel woonzorgcentra
Trend sinds vaccinaties



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 2 15 64 11 92

Groep 12 54 19 7 92

BKO 1 20 2 1 24

Andere 9 12 5 4 30

Eindtotaal 24 101 90 23 238

Week 10



Personeel KIND & GEZIN

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

ANTWERPEN 5 24 23 7 59

BRUSSEL 2 4 1 0 7

LIMBURG 2 9 17 2 30

OOST-VLAANDEREN 10 17 20 5 52

VLAAMS-BRABANT 1 14 8 5 28

WEST-VLAANDEREN 4 33 21 4 62

Onbekend 0 0 0 0 0

Eindtotaal 24 101 90 23 238

Week 10



Personeel KIND & GEZIN



Personeel 
Thuiszorg & 
Gezinszorg



Personeel Thuiszorg & Gezinszorg



Personeel CAW  
VAPH 
GGZ/REVA 
Opgroeien



Totaal % personeel afwezig

Sector %

CAW 5,1

Opgroeien 2,5

GGZ/REVA 3,2

VAPH 5



Terugkoppeling projectgroepen



Projectgroep Richtlijnen 16/03/2021
Naar aanleiding van de vraag van Aditi tot heropstart seksuele 

dienstverlening, adviseert de Projectgroep:
de vraag breder te bekijken want ook andere organisaties zijn op dat terrein 

actief;

de vraag en de dienstverlening te beschouwen als belangrijk vanuit 
gebruikersperspectief, maar ze op dit moment  nog niet toe te laten;

het toelaten van seksuele dienstverlening in het licht van de huidige 
modaliteiten voor contacten zou een verregaand precedent scheppen, een 
precedent dat in de huidige graad van besmetting in de samenleving en gelet op 
de mogelijkheid van het binnenbrengen en doorgeven van besmettingen een 
negatief impact kan hebben; en ook een precedent zou zijn in het licht van de 
algemene maatregelen die momenteel gelden voor sekswerk;

de Projectgroep  ging ook na of de dienstverlening niet zou kunnen worden 
beschouwd als analoog aan een knuffelcontact, maar de definitie en begrenzing 
daarvan liet ook dat niet toe; 

dat neemt niet weg dat seksuele dienstverlening bij een mogelijkheid tot 
versoepeling hoog op de agenda zal staan.

De Projectgroep heeft een voorliggende ontwerptekst over ‘post-
vaccinatie-versoepelingen’ in de VAPH-sector besproken; de aangepaste 
versie ligt nu voor goedkeuring voor.



Projectgroep Materiaal 17/03/2021

TABEL WEEK 11

Opmerking: van de 17M bestelde maskers (verwacht), kunnen er 8M kosteloos worden 
geannuleerd

Overzicht van bestellingen, voorraden en leveringen, 



Leveringen aan de sectoren 
Dossier Vlaamse regering voor verlenging tot na de zomer zit in 

de pijplijn

Meer structurele modaliteiten worden verkend en voorbereid

Extra-compensatie-vragen worden gebundeld met het oog op 
een dossier Vlaamse regering

Levering handalcoholgel: koepels gaan na of aangepaste, lees 
gereduceerde levering aangewezen is voor een of meer sectoren

Projectgroep Materiaal 17/03/2021
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Projectgroep Externe Partners – 17/03/2021

RK zet corona-ondersteuning stop eind maart vanwege 
wegvallen vragen

Ook minder vragen 0800-nrs (nog actief tot 1 juni)

Provinciaal project VDAB (O- en W-Vl): inleidende 
opleidingsmodule van een week (accent logistiek) voor 
gescreende kandidaten opleiding zorg- of verpleegkundige; 
finaliteit tewerkstelling in WZC met personeelsnoden; vraag 
naar analoge link naar huishoudhulp, kinderopvang

Aanvullende verwijzing naar kiesvoordezorg.be



Projectgroep 
testing

17.03.2021
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Task Force Testen

- Task Force Testen: prof. Goossens heeft het voorstel toegelicht dat 
vanavond in de TF wordt besproken – binnen TF is men het eens over 
volgende standpunten:

- Testen is essentiële component in het beheersen van de epidemie, 
maar vervangt nooit de regels op vlak van preventie

- Testen kan een belangrijke rol spelen om aan veilig beheer van de 
epidemie te doen

- Zelftesten kunnen niet tot doel hebben een individueel recht of 
voorrecht te verkrijgen. Ze kunnen wel voordeel hebben als ze ingezet 
worden om het algemeen belang te dienen. Ze moeten dan 
beschouwd worden als aanvulling op bestaande maatregelen en 
testindicaties

- Link met contactonderzoek blijft cruciaal – resultaten moeten dus 
doorstromen.

- Communicatie volgt nadat TF / IMC hebben beslist.
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Wetenschap

- Prognoses: Prof. Hens geeft aan dat we de verwachtte blauwe lijn volgen 
(scenario van 10/2). Buiging werd rond 1 april voorspeld – komt mogelijk 
iets later. Nieuwe data van vandaag moeten meer duidelijkheid geven. 
Impact van vaccinatie wordt in modellering meegenomen. Derde golf is nog 
niet uitgesloten.
Onderliggend: Britse variant verspreidt minder snel wat positief is. Waarom 
we dan toch blauwe lijn volgen is onduidelijk – meer risicovol 
contactgedrag?

- Discrepantie tussen aantal ziekenhuisopnames en aantal patiënten op ICU. 
Patiënten komen sneller op ICU, sterftekans blijft gelijk. Druk op ICU is hoog 
omdat patiënten hier langere tijd verblijven. Er wordt een simulatie voor de 
komende twee weken gemaakt.

- Sequencing gebeurt niet bij ziekenhuisopname – zou interessant zijn om dit 
via studie op te volgen. Wordt meegenomen naar RAG.

- Infectieradar cf. andere landen komt er ook in Vlaanderen
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Testen
Preventief en uitbraakgericht testen in collectiviteiten: dalende 

lijn zet zich verder
Strategie: geen onderscheid tussen wel en niet 

gevaccineerden. Nog geen zekerheid over transmissie. Studie UG 
en UA loopt. Daarnaast lopen ook buitenlandse studies (oa UK).
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Scoop PG testen + vergaderfrequentie
Vraag: testbeleid verschuift naar samenleving – dus buiten 

scoop projectgroep ikv TF zorg.

Afspraak:
Agenda wordt aangepast:

TF testen + Wetenschap
Vraaggestuurde agenda 
Samenstelling aanpassen ifv vragen

Frequentie: na Paasvakantie 1x per maand 



Feedback vaccinatie zorgsectoren



Communicatie



Varia


