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Detectie, preventie en beheersing van uitbraken: 
stand van zaken WZC/GAW

Toestand op 13/08

84 (80 WZC / 4 GAW) op de radar: 
64 vanuit e-loket  
20 vanuit andere bronnen 

Na contactname en analyse: 
30 met “uitbraak” (2 bevestigde besmettingen bij bewoners), 
waarvan:

14 afgesloten
16 nog verder opgevolgd 

34 (nog geen 2 besmettingen) worden de cijfers verder opgevolgd, 
waarvan:

25 afgesloten 
9 nog verder opgevolgd

20 met foute registratie en/of andere vraag
In totaal werden 5 plaatsbezoeken uitgevoerd.
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Detectie, preventie en beheersing van uitbraken: 
stand van zaken RZ- en GGZ-voorzieningen

Toestand op 13/08

4 (1 PZ, 1 BW, 2 RZ) op de radar: 
3 vanuit e-loket  
1 vanuit andere bronnen 

Na contactname en analyse: 
1 met “uitbraak” (2 bevestigde besmettingen bij 
bewoners): ondertussen afgesloten
3 met foute registratie 
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Detectie, preventie en beheersing van 
uitbraken: stand van zaken GHZ

Toestand op 13/08

4 op de radar: 
3 vanuit e-loket  
1 vanuit andere bronnen 

Na contactname en analyse: 
2 met “uitbraak” (2 bevestigde besmettingen bij 
bewoners) 
2 (nog geen 2 besmettingen) worden de cijfers verder 
opgevolgd
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Detectie, preventie en beheersing van 
uitbraken: stand van zaken Jeugdhulp

Toestand op 13/08

Jeugdhulp
Geen outbreaks

Voorzieningen in het vizier:
1 organisatie voor bijzondere jeugdzorg
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Projectgroep Richtlijnen 12 augustus
Actualisatie richtlijnen WZC:

Verschoven naar volgende week
Opnieuw focus op spanningsveld ‘bezoek’ (aspect sluiting en gestrengheid 
aanpak op het terrein)
Vragen over testing: wie wanneer? Niet alleen in functie van terugkeer uit 
oranje zone, maar ook algemene vraag naar duidelijkheid teststrategieën

Informeren en betrekken van voorzieningen bij uitbraken: 
nood aan meer duidelijke informatiestromen (provinciaal aanspreekpunt)
bezorgdheid lokale regie
link gegevens zorgatlas/controletoren en toegang tot gegevens

Afstemmingsoefening
Los van de ‘waan van de dag’
Minder gedetailleerd, intersectoraal
Clusterwerkgroep wordt opgestart: vervoer, mobiele hulp, groepsactiviteiten, 
desinfecteren, …
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Projectgroep Testing – algemene 
teststrategie

Beslist om de onderstaande fases ‘pre-alarm’, ‘alarm’, 
‘epidemie’ op Rijksniveau toe te kennen

Sciensano en de RAG bepalen samen in welke fase we zitten 
op Rijksniveau, rekening houdend met alle elementen, o.m. 
ook spreiding over het grondgebied; 

Uitgangspunt en ambitie dat àlle prioriteiten binnen een 
bepaalde fase getest moeten kunnen worden en daartoe alle 
nodige initiatieven genomen zullen worden; 
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Projectgroep Testing - algemene 
teststrategie

Er wordt – als dat nodig zou blijken door capaciteitsproblemen - de 
prioritering geoperationaliseerd op het moment van de staalafname en 
het voorschrift, ongeacht de plaats waar de staalafname gebeurt 
(huisarts, ziekenhuis, triage- en staalafnamecentrum, labo, e.d.). 

Het is op dat niveau dat de prioriteiten en het eventueel 
afschakelen van lagere prioriteiten in functie van 
capaciteitsproblemen voor staalafname of laboanalyse wordt 
toegepast; 

Er worden op het niveau van de labo’s initiatieven genomen om 
onderling ‘overflow’ te organiseren bij eventuele capaciteitsproblemen 
en eventueel ook ‘overflow’ naar het nationaal platform; 

Buiten deze teststrategie en –prioritering worden geen andere 
afzonderlijke, bv. meer lokale teststrategieën, toegestaan.
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Projectgroep Testing – 7 augustus

Voorbereiding op de one shot screening van het personeel in 
‘nursing homes’ 

Breed geïnterpreteerd: WZC, PVT, kwetsbare VAPH 
voorzieningen

Voorbereiding van de visualisatie van de parameter 14 dagen > 
50/100 000 voor

Gemaakte afspraken over de teststrategie in voorzieningen 
blijven voor het overige ongewijzigd
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PG Cijfers en monitoring

Demo zorgatlas / Vlaamse controletoren



Stand van zaken materiaal



Communicatie



Varia
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Volgende taskforces

Taskforces
20 augustus – 18 u
25 augustus – 14 u
2 september – 14u30
8 september – 14 u

Blijft wekelijks, wordt nog ingepland
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