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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 15 1 1

aantal voorzieningen in opvolging bijgekomen in de loop 
van de week 4 0 0

aantal voorzieningen in opvolging afgesloten in de loop van 
de week 7 1 1

Voorzieningen opgevolgd door OST op het einde van de week 12 0 0

Zonder uitbraak 0 0 0

Met uitbraak in de loop van de opvolging (1) 12 0 0

Waarvan grote uitbraken op het einde van deze week 
(2) 3 0 0

met hoger aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week 

1 0 0

met zelfde aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners als eind vorige week 

2 0 0

met lager aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week

0 0 0

Acties in de loop van de week

Plaatsbezoeken 0 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 1 17 30 3 51

Groep 7 13 7 0 27

BKO 1 9 1 0 11

Andere 0 3 0 0 3

Eindtotaal 9 42 38 3 92

Week 22



Personeel KIND & GEZIN

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

ANTWERPEN 4 16 14 12 46

BRUSSEL 1 0 0 0 1

LIMBURG 0 11 12 1 24

OOST-VLAANDEREN 1 9 5 0 15

VLAAMS-BRABANT 2 4 2 0 8

WEST-VLAANDEREN 1 2 5 0 8

Onbekend 0 0 0 0 0

Eindtotaal 9 42 38 13 102

Week 22



Personeel KIND & GEZIN



Personeel 
Thuiszorg & 
Gezinszorg



Personeel Thuiszorg & Gezinszorg



Terugkoppeling projectgroepen
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Projectgroep Psychosociaal welzijn 01/06/2021

1. Stand van zaken DeZorgSamen

- Webinar ‘Veerkrachtig leidinggeven’ op 29 mei; alle webinars samen 
zijn ca. 5100 keer bekeken

- Zorgscreener: meer dan 3000 keer ingevuld (tot 27 mei); 62 mails 
verstuurd voor verdere hulp; 14 dossiers met vorm van verdere hulp 
(EDPBW, ELP/CGG)

- Toekomst DeZorgsamen.be: projectfinanciering is afgelopen op 1/06, 
maar DeZorgsamen.be zal worden verder gezet. Visietekst rond 
toekomst is in ontwikkeling die wordt gedragen door alle partners

- Volgende PowertoCare-enquête zal lopen van 15/06 tot 25/06; 
mantelzorgers zullen hierin niet meer bevraagd worden
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2. Evaluatie projectgroep psychosociaal welzijn

- Bespreking 4 vragen:
- Komen de acties uit de PG tegemoet aan de actuele noden?

- Welke noden zijn er nog binnen de scope van de PG?

- Welke drempels belemmeren de acties?

- Welke goede praktijken verduurzamen?

- Conclusies:
- Positieve evaluatie van acties die zijn ondernomen

- Leidinggevenden hebben nu vooral nood aan intervisie/delen van ervaringen

- Druk op personeel in WZC blijft hoog, maar ook in andere sectoren voelt men 
dit (VAPH, jeugdhulp, thuiszorg) 

- noden worden verder geconcretiseerd door de koepels/partners

- Inzet van vrijwilligers blijft belangrijk

- Verdere acties:
- Huidig ondersteuningsaanbod en tot stand gekomen 

samenwerking/afstemming continueren

- Geestelijke Gezondheid op de werkvloer bespreekbaar maken

- Verder investeren in (1) sensibilisering personeel en (2) bekendmaking van de 
initiatieven 

- Koepels/partners gaan na hoe we dit verder kunnen aanpakken (bespreking op 
volgende PG)



Projectgroep Richtlijnen 08/06/2021 

De Projectgroep adviseert het voorstel van richtlijnen voor zelfhulpgroepen en 
patiëntenverenigingen goed. Het ligt voor goedkeuring voor bij de Taskforce. 
Ingangsdatum 9 juni.

In verband met de Kaderrichtlijn residentiële ouderenvoorzieningen:
De Projectgroep signaleert dat er veel vragen komen over de 
quarantaineregels; beslissing daarover van het IMC ontbreekt momenteel 
(nog); Projectgroep buigt zich opnieuw over wat dat betekent voor de 
situatie van gebruikers van residentiële voorzieningen en gaat na welk 
antwoord kan gegeven worden aan het terrein wanneer IMC-beslissing 
uitblijft.  
De ‘bijzondere §11’ uit het MB is ondertussen opgeheven. Dat betekent 
dat de communicatie naar de CDO en de CDV vertrekt, met, zoals vooraf 
afgesproken, ingangsdatum1 juli. 

De PG stelt voor om de vraag van Sig-net over de  modaliteiten om voortaan 
vorming te kunnen geven, wordt beantwoord met een verwijzing naar de 
nationale regels voor congressen en professionele organisaties.



Projectgroep Externe Partners 09/06/2021 

Geen agendapunten
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