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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 20 0 1

aantal voorzieningen in opvolging bijgekomen in de loop 
van de week 6 2 1

aantal voorzieningen in opvolging afgesloten in de loop van 
de week 10 0 1

Voorzieningen opgevolgd door OST op het einde van de week 16 2 1

Zonder uitbraak 3 0 0

Met uitbraak in de loop van de opvolging (1) 13 2 1

Waarvan grote uitbraken op het einde van deze week 
(2) 5 1 0

met hoger aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week 

6 1 0

met zelfde aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners als eind vorige week 

1 0 0

met lager aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week

2 0 0

Acties in de loop van de week

Plaatsbezoeken 4 0 0

Crisismanagers nieuw aangesteld 0 0 0

Crisismanagers actief op het einde van de week 0 0 0



Evolutie WZC/GAW/SFG



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 13 52 3 68

Groep 5 36 22 3 66

BKO 2 9 2 0 13

Andere 2 4 2 0 8

Eindtotaal 9 62 78 6 155

Week 20



Personeel KIND & GEZIN

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

ANTWERPEN 4 23 15 2 44

BRUSSEL 1 5 2 0 8

LIMBURG 3 7 14 1 25

OOST-VLAANDEREN 0 11 25 1 37

VLAAMS-BRABANT 0 6 7 2 15

WEST-VLAANDEREN 1 10 15 0 26

Onbekend 0 0 0 0 0

Eindtotaal 9 62 78 6 155

Week 20



Personeel KIND & GEZIN
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Personeel Thuiszorg & Gezinszorg
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Nieuws uit wetenschappelijke hoek + evolutie 

van de epidemie (Prof. Niel Hens)

- Evolutie van de epidemie volgt meest gunstige scenario:
- Aantal hospitalisaties: positief – beter dan verhoopt
- Aantal ICU: positief, cf. beste scenario
- Contactstudie: mensen houden zich goed aan maatregelen, 

zelfs na versoepelingen. We moeten voorzichtig blijven, maar 
het lijkt erop dat we dit onder controle hebben

- Indiase variant: 
- 50% tot 60% meer transmissie
- Vaccins blijken goed te werken
- Hogere verspreiding van deze variant kan mogelijks de Braziliaanse 

variant verdringen
- Vergelijking met Israël en VK: vanaf vaccinnatiegraad van 40% zie 

je positieve evolutie. In Vlaanderen ronden we volgende week de 
risiocogroepen af. Vanaf dan brede bevolking.
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Task Force testen (prof. Goossens)
- RAG-aanbeveling over testen (vandaag):

- Literatuurstudie: nasale tov nasofaryngale wisser heeft 
bij patiënten met klachten de eerste  5 dagen eenzelfde 
gevoeligheid (testen zijn ook gevoelig voor Indiase 
variant)
Aanbevelingen: 

- nasale wisser is goed alternatief. Communicatie naar 
huisartsen nodig.

- sneltesten kunnen in principe gebruikt worden als zelftest 
met nasale wisser. Probleem: goedkeuring FAGG. Prof. 
Goossens neemt dit nav RAG-advies op met min. 
Vandenbroucke

- Testcapaciteit zomer: 
- Labocapaciteit zal wellicht volstaan. 
- Probleem = afnamecapaciteit bij T&T centra. Op te 

lossen door versoepeling van regels (vb. studenten 
verpleegkunde).
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Task Force testen (vervolg)

Festivals: vergt politieke beslissing – er wordt bekeken hoe 
testbeleid kan opgezet worden. Testevents: we leren hier wellicht 
weinig uit. Organisatie moet verantwoordelijkheid opnemen. 

Kinderen testen – kampen
Wordt bekeken

Testen op werkvloer
Geen succesverhaal. 41K gebruikt van 400K 
Bereidheid is er niet. Wordt in TF besproken.
Voorstel om te werken met coaches.
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Inzet zelftesten en sneltesten

- Zelftesten:
- Goedkeuring VR voor gunning. 
- Lijst van FAGG is beperkt waardoor beperkte 

beschikbaarheid : 2 aankopen gebeurd, levertermijn 2 
weken (begin juni beschikbaar)

- Inzet bij onderwijs en kinderopvang. Voorwaarde voor 
zelftest: niet gevaccineerd en gezond.

- Piste van inzet sneltesten als zelftesten zou 
mogelijkheden bieden, ook voor VAPH (zie hoger)

- Sneltesten: 
- Afbouw aanbod sneltesten in de zorgvoorzieningen voor 

symptomatische bewoners, bezoekers en 
personeelsleden tegen 30 juni omdat de meesten dan 
gevaccineerd zullen zijn.  (nu ong. 1000 testen per week 
in WZC)
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Projectgroep Richtlijnen 25/05/2021
Ter goedkeuring liggen voor, met ingang van 9 juni, onder 

voorbehoud dat het Overlegcomité van 4 juni de context niet 
wijzigt:

de eerder bezorgde voorstellen voor aanpassing van de 
richtlijnen voor het VAPH, de jeugdhulp, de ouderenzorg, de 
thuiszorg en het welzijnswerk

We expliciteren twee aandachtspunten: 
genuanceerde benadering van het toekennen van een 
nieuwe fase/situatie
behoedzaamheid bij ambulante hulp in groep: behoud van 
afstandregels, mee in afwachting van expertenadvies
daarover

Ook ter goedkeuring: de heropstart van de seksuele 
dienstverlening door Aditi



Tijdelijke maatregelen COVID-19 ouderenzorg

Onderscheid “strenge” en “versoepelde” modaliteiten
26/05/2021



Tijdelijke maatregelen COVID-19 ouderenvoorzieningen

Totnogtoe onderscheid “strenge” modaliteiten en “versoepelde” modaliteiten

Drempelwaarden vaccinatiegraden als opstap naar versoepelde modaliteiten

Bij versoepelde modaliteiten werd WZC als veilige cocon beschouwd: recent soepeler maatregelen dan 
in brede samenleving (o.a. onbeperkt aantal ‘sociale contacten’ – d.i. met mondneusmasker en afstand 
houden)

Huidige (aangekondigde) beslissingen Overlegcomité: naar 4 contacten

4 contacten moeten dus ook voor “strenge” modaliteiten: alignering op interfederale beslissing –
anders: regels voor WZC strenger dan voor algemene bevolking

Onderscheid “strenge” en versoepelde modaliteiten wordt quasi irrelevant  !!!

Drempelwaarden vaccinatiegraden
Bewoners: 

verwachting dat algemene vaccinatiegraad bijna op maximaal niveau is
nieuwe bewoners hebben quasi allemaal minstens 1ste prik gehad – al ingewerkt in regels inzake 
opnames

Medewerkers
Meesten zijn gevaccineerd
Diegenen die zich nog wensen te vaccineren, moeten beurt afwachten (geen keuze)
Veiligheidsmaatregel ‘verplicht dragen mondneusmasker’ blijft behouden

Bevolking
Vlot verloop vaccinatiecampagne – oudere leeftijdsgroepen en prioritaire groepen



Tijdelijke maatregelen COVID-19 ouderenvoorzieningen

VOORSTEL

Drempelwaarden vaccinatiegraden blijven basis én streefdoel voor élke voorziening

Indien drempelwaarden (vooral bij medewerkers) niet behaald: 

belang van risico-analyse door voorziening

blijvend aandacht voor sensibilisering (ook door voorzieningen) opnemen in tijdelijke 
maatregelen

Onderscheid “strenge” modaliteiten en versoepelde modaliteiten komt te vervallen 
aangezien steeds minder relevant (o.a. 4 contacten) – 1 kader voor alle WZC, CVK, CVH en 
(al dan niet autonoom of verbonden) GAW/SFG 

Inzake onderscheid gevaccineerden – niet-gevaccineerden (bijv. quarantaineregels voor 
gevaccineerden na hoog-risicocontact): ligt voor op IMC – beslissing IMC zal worden 
opgenomen in maatregelen en draaiboeken

Aanpak:

Deze week nog korte toelichting aan koepelorganisaties

Communicatie medio volgende week met inwerkingtreding op 9 juni – onder 
voorbehoud van wijzigingen door Overlegcomité
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Projectgroep Psychosociaal Welzijn 18/05/2021

Projectgroep Materiaal 26/05/2021

Projectgroep Externe Partners 26/05/2021
Geen agendapunten

Geen agendapunten

Geen agendapunten
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Projectgroep Cijfers en monitoring

Aangepaste registratiefrequentie

Vanaf 01/06/2021 wordt de dagelijkse bevraging omgezet naar 
een wekelijkse bevraging, van zodra en zolang het antwoord op 
de vraag:

“Het totaal aantal bevestigde gevallen COVID-19 in uw 
voorziening op dit moment?" 

of 
“Het totaal aantal personeel dat afwezig is wegens bevestigd 

COVID-19 op dit moment?", groter is dan 0, dan zijn de vragen 
dagelijks in te vullen. 

Is het antwoord op beide vragen 0, dan zijn de vragen wekelijks 
in te vullen.



Feedback vaccinatie zorgsectoren



Communicatie
• Sectorale communicatie met aandacht voor noodzakelijke herbevestiging 

versoepelingen door Overlegcomité op 4 juni 2021.



Varia


