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PG Testing - Wetenschap

 Studie Zuid-Koreaanse CDC:

 Geen conclusies trekken ivm aanwezigheid en duurzaamheid 
van antistoffen

 Consensus: mensen die na thuisisolatie nog positief testen zijn niet 
meer besmettelijk 

 Niet meer opnieuw testen: vermijdt verlenging thuisisolatie + 
onnodig contactonderzoek (opnemen in richtlijnen)

 Discussie over rol aërosollen in verspreiding van virus (vrijdag 
verschijnt artikel). Tegenstelling tussen hitteplan en verspreiding van 
virussen. Staat ook op RMG-agenda. Belangrijk voor richtlijnen.
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PG Testing - Teststrategie

Strategie 
snel en gericht testen van symptomatische personen en 
hoog risico contacten. 
risico-gestuurde aanpak met responsabilisering van 
instellingsarts / arbeidsgeneesheer (ifv lokale situatie).
Testprocedure, cf. richtlijnen Sciensano (oa dag van test)
Risicoanalyse gebeurt lokaal.
we volgen met open geest nieuwe evoluties op en 
actualiseren strategie indien nodig

Richtlijnen:
Hoogrisicocontacten in de zorg: werken blijft uitzondering 
(stringenter formuleren in richtlijnen)
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PG Testing - Zelftesten

Prof. Goossens heeft een onderzoeksprotocol voorgelegd (nog niet 
gevalideerd). 

- onderzoek moet zicht geven op de gevoeligheid van de test bij 
zelfafname

- verloop: eerst zelfafname en onmiddellijk erna professionele 
afname

- geen kosten voor overheid
- Prof. Goossens stemt af met onderzoek prof. Cools (Ugent)
- Kandidaat deelnemers kunnen zich melden bij prof. Goossens
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PG Testing - Serologische testen

 Druk is groot + terugbetaling mogelijk

 De wetenschappers blijven bij hun eerder standpunt:
 enkel voor diagnostiek
 geen evidentie ivm herbesmetting of bescherming
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PG Testing - Draaiboeken voor 
contactonderzoek en testen in collectiviteiten

 WZC: klaar
 VAPH: in finale fase (volledige dekking medisch 

verantwoordelijke blijft openstaan)
 Opgroeien: in voorbereiding – tegen zomer voor alle 

collectiviteiten 
 Thuiszorg: namiddag overleg
 PVT en revalidatie: in voorbereiding
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PG Testing

Informatie rond
contactonderzoek WZC is dit
weekend verstuurd naar de 
voorzieningen, materiaal is ook
ter beschikking op 
Teamsomgeving van de 
taskforce 
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PG Materiaal

Materiaal
Overzicht bestellingen
Transitieperiode
Aankoopcentrales

Zuurstof
Voorraden stijgen terug voor alle types
Aantal patiënten met noden dalen 



WEEK 22
PRODUCT BESTELD GELEVERD VERDEELD VOORRAAD DOUANE/FOD/FAGG VERWACHT

Chirurgische maskers
TOTAAL 22.900.000 12.195.750 9.131.293 3.064.457 2.960.000 4.000.000

FFP2/3 maskers
TOTAAL 1.750.000 132.880 55.640 77.240 1.250.000 367.120

COMFORT MASKERS REUSABLE
TOTAAL 990.000 915.500 247.112 668.388 0 565.000

Alcoholhandgel
TOTAAL (in liter) 227.323 227.323 69.308 158.015 0 0

BRILLEN EN FACE SHIELDS
TOTAAL 25.350 10.980 841 9.159 0 15.000

SCHORTEN
TOTAAL 88.600 13.600 6.520 7.080 0 75.000

HANDSCHOENEN
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO S 290.000 270.000 79.950 190.050 0 20.000
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO M 1.400.000 900.000 203.150 696.850 0 500.000
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO L 510.000 505.000 86.900 418.100 0 5.000

2.725.000 1.675.000 370.000 1.305.000 525.000
DIVERSE
Desinfecterend waspoeder DESOSAN 10 10 10 0 0 0
Nonwoven - polypropelyeen FILTER&CO 10 10 0 10 0 0
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PG Cijfers en monitoring
• Dashboard Zelfrapportering website:

• Data VAPH staat op de website
• Andere voorzieningen nemen we vanaf deze week op.

• Ook zijn we de data nog verder aan het verwerken en zijn we bezig met delen van deze 
data met de doelgroepen

• Aanpassingen met betrekking tot de vragenlijst:
• Aanpassingen met betrekking tot de vragenlijst:

• Vragen van Sciensano werden opgenomen
• Vragenlijst zal enkel nog ingevuld worden van ma-vrij
• 1 keer met terugwerkende kracht details van overlijdens van 18 maart tot 1 juni opvragen
• Donderdag 28-05 zal een test gebeuren met een aantal voorzieningen om te zien of alles 

goed begrepen is en of er nog vragen zijn. En maandag 1 juni (of dinsdag 2 juni) zal deze 
nieuwe vragenlijst via het e-loket verlopen voor alle voorzieningen.

• Nog geen inzage in de databron van de covid tracing van Sciensano.
• I.v.m. het platform is er nog geen input vanuit Sciensano: voorlopig blijven we dus 

bij het Vlaamse vragensysteem en vullen aan met de behoeften van Sciensano.
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Bevraging online-hulp
Via een ‘Bevraging online veerkracht van welzijns- en 

zorgorganisaties in coronacrisis’ willen SAM (steunpunt Mens en 
Samenleving), het Steunpunt Geestelijke Gezondheidszorg en 
Netwerk Onlinehulp Vlaanderen zicht krijgen op hoe onlinetools 
werden ingezet om de communicatie met de doelgroep te 
realiseren. 

Via dit onderzoek willen ze zicht krijgen op nieuwe 
mogelijkheden/realisaties rond onlinehulp, problemen bij het 
implementeren ervan en welke doelgroepen (niet) bereikt worden.

Zo kunnen ze het ondersteuningsaanbod rond onlinehulp 
aanpassen en beleidssignalen doorgeven.

Bedoeling is de bevraging begin juni te verspreiden en WVG-
breed te (laten) invullen voor 3 juli 2020.

Kan de Taskforce instemmen met deze bevraging?
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