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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 

WZC/GAW GZZ/REVA VAPH

aantal voorzieningen opgevolgd bij het begin van de week 30 3 17

aantal voorzieningen in opvolging bijgekomen in de loop 
van de week 12 0 3

aantal voorzieningen in opvolging afgesloten in de loop van 
de week 15 1 6

Voorzieningen opgevolgd door OST op het einde van de week 27 2 14

Zonder uitbraak 0 0 0

Met uitbraak in de loop van de opvolging (1) 27 2 14

Waarvan grote uitbraken op het einde van deze week 
(2) 7 2 5

met hoger aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week 

4 2 3

met zelfde aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners als eind vorige week 

2 0 1

met lager aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week

1 0 1

Acties in de loop van de week

Plaatsbezoeken 1 0 0

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 12 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Gemiddeld Percentage Alle voorzieningen

WZC 689 633 659 668 649 659,6 80,3% 821

GAW 419 391 389 383 402 396,8 48,8% 813

GGZ/REVA 104 107 106 106 103 105,2 88,4% 119

VAPH 37 49 30 41 46 40,6 21,0% 193



Evolutie 



Personeel WZC



Personeel woonzorgcentra

Totale afwezigheid Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Mogelijk 138 142 154 163 157

Bevestigd 116 104 106 106 122

Quarantaine 164 169 196 219 222

Andere 1.767 1.742 1.864 1.904 1.941

Totaal 1.931 2.157 2.320 2.392 2.442



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 28 129 5 164

Groep 15 45 27 10 97

BKO 2 22 4 3 31

Andere 0 22 6 2 30

Eindtotaal 19 117 166 20 322

Week 11



Personeel KIND & GEZIN

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

ANTWERPEN 3 29 30 10 72

BRUSSEL 1 8 2 0 11

LIMBURG 1 17 37 4 59

OOST-VLAANDEREN 10 32 42 1 85

VLAAMS-BRABANT 3 10 19 1 33

WEST-VLAANDEREN 1 20 35 4 60

Onbekend 0 1 1 0 2

Eindtotaal 19 117 166 20 322

Week 11



Personeel KIND & GEZIN



Personeel 
Thuiszorg & 
Gezinszorg



Personeel Thuiszorg & Gezinszorg



Personeel CAW  
VAPH 
GGZ/REVA 
Opgroeien



Totaal % personeel afwezig

Sector %

CAW 5,8

Opgroeien 3,7

GGZ/REVA 3,2

VAPH 5,5



Terugkoppeling projectgroepen



Projectgroep Richtlijnen 23/03/2021
De Projectgroep neemt kennis van de terugkoppeling van de Taskforce van 

17-03: er komt vooralsnog geen communicatie ‘versoepelingen na vaccinatie’ 
voor de GGZ en het in de TF gevraagde agendapunt om na te gaan of de 
bezoekregeling in de WZC verder kan worden versoepeld wordt verdaagd 
omwille van de algemene besmettingssituatie. 

Datzelfde geldt voor de gevraagde bespreking van de problematiek van 
quarantaine voor gevaccineerde medewerkers in de WZC.

De Projectgroep ging na of de recente onderwijsmaatregel, met name het 
dragen van een mondneusmasker door 10 -12-jarigen, een impact heeft op 
de jeugdhulp. Er zijn verschillende aspecten die spelen: duidelijkheid en 
consistentie, duur van de maatregel in het licht van de paasvakantie, het al 
dan niet begrijpbaar kunnen overbrengen van het dragen van een 
mondneusmasker, enz. De  betrokken sectoren, GGZ, Opgroeien, VAPH 
gingen een en ander intern en in hun clusterwerkgroep na. Resultaat: 
bezorgde voorstellen van analoge communicatie die ter goedkeuring 
voorliggen.
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PG Psychosociaal welzijn 23/03/2021

1. Stand van zaken DeZorgSamen
- Power to Care vragenlijst staat nog open tot 25/03. Resultaten zullen 

beschikbaar zijn na de paasvakantie (eind april). 
- Planning webinars:

- 28/04: webinar ‘Positieve mindset creëren voor jezelf en jouw organisatie’

- 12/05: webinar ‘Goede zorg verlenen begint met zorg dragen voor jezelf’

- 29/05: webinar - oproep naar goede, inspirerende praktijken

- Stuurgroep maakt oefening rond borging van het project; hierrond wordt 
momenteel visie uitgewerkt
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2. Toelichting pilootproject Burn-out (Fedris – Federaal agentschap voor 
beroepsrisico’s – m.m.v. Ugent en Universiteit Luik)

- Ontwikkeling van begeleidingstraject toepasbaar in een vroeg stadium van burn-
out; secundaire preventie van arbeidsgerelateerde psychosociale klachten

- Gestart in 2019, loopt 3 jaar
- Doelgroep

- Werknemers in een vroeg stadium van burn-out, die nog aan het werk zijn of 
minder dan 2 maanden arbeidsongeschikt zijn

- Uit banksector (excl. verzekeringen en pensioenfondsen) en uit ziekenhuizen 

- Volledig gratis en gepersonaliseerd begeleidingstraject
- In augustus kwam in 44% van de verslagen aan bod dat corona significante 

impact heeft; in december was dit gestegen naar 58%
- Heeft geleid tot wijzingen in het project:

- Uitbreiding van de sectoren naar huisartsen, specialist-artsen, ziekenvervoer, 
ambulante revalidatie, verpleegkundigen, instellingen voor huisvesting personen 
met handicap, psychiatrische problemen en drugs- en alcoholverslaafden

- Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met lichamelijke 
handicap

- Uitbreiding capaciteit van 1000 naar 2500 deelnemers

- Begeleidingstraject is aangepast n.a.v. impact COVID-19 (specifieke module)



Feedback vaccinatie zorgsectoren



Communicatie



Varia


