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

Toestand op 24/08

99 (93 WZC / 6 GAW) op de radar: 
70 vanuit e-loket  
29 vanuit andere bronnen 

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

18 afgesloten
16 nog verder opgevolgd 

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

34 afgesloten 
11 nog verder opgevolgd

20 met foute registratie en/of andere vraag
In totaal werden 7 plaatsbezoeken uitgevoerd.
Van de uitbraken die op dit moment nog worden opgevolgd, zijn er 

zes "grote" uitbraken (5 of meer bevestigde bewoners)



6

Detectie, preventie en beheersing van uitbraken: 
stand van zaken RZ- en GGZ-voorzieningen

Toestand op 24/08

5 (1 PZ, 2 BW, 2 RZ) op de radar: 
4 vanuit e-loket  
1 vanuit andere bronnen 

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

Toestand op 24/08

5 op de radar: 
0 vanuit het e-loket
2 vanuit de bevraging VAPH
3 vanuit andere bronnen

Na contactname en analyse: 
2 met “uitbraak” (2 bevestigde besmettingen bij 
zorggebruikers): 
ondertussen afgesloten
3 (geen 2 bevestigde besmettingen) bij zorggebruiker: 
ondertussen afgesloten
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Detectie, preventie en beheersing van 
uitbraken: stand van zaken Jeugdhulp

Toestand op 24/08

Geen (potentiële) outbreaks
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Projectgroep Materiaal – 24 augustus

Persoonlijk beschermingsmateriaal
Leveringen chirurgische mondmaskers en alcoholgel 
zomermaanden achter de rug; verder te bekijken voor najaar
Bevraging voorraden toont ruime stock in o.a. woonzorgcentra

Nood aan alcoholgel wordt nagevraagd; verdere opvolging in de 
volgende projectgroep

Overzicht materiaal
Voldoende voorraden, schorten en handschoenen blijft moeilijk
Grote levering van alcoholgel wordt begin september verwacht

Toelichting over de bevraging zuurstofnoden bij WZC, VAPH en PVT

Varia
2-wekelijks vergaderritme



PRODUCT BESTELD GELEVERD VERDEELD VOORRAAD DOUANE VERWACHT

Chirurgische maskers
TOTAAL 34.601.500 26.621.210 20.994.930 4.711.480 0 4.832.040

FFP2/3 maskers
TOTAAL 1.750.000 752.260 117.401 634.859 500.000 247.740

COMFORT MASKERS REUSABLE
TOTAAL 990.000 1.077.297 368.327 708.970 0 0

Alcoholhandgel
TOTAAL (in liter) 402.748 301.238 300.402 223 0 100.000

BRILLEN EN FACE SHIELDS
TOTAAL 25.350 10.980 1.926 9.054 0 14.370

SCHORTEN
TOTAAL 202.900 159.100 15.356 143.744 0 43.000

HANDSCHOENEN
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO S 390.000 312.300 108.150 204.150 0 77.700
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO M 5.900.000 3.898.000 374.350 3.523.650 0 2.002.000
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO L 535.000 528.800 125.100 403.700 0 6.200
TOTAAL 6.825.000 4.739.100 607.600 4.131.500 0 2.085.900
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Projectgroep Externe partners – 24 augustus

Eén agendapunt

Help de helpers
Algemene vraag naar behoud
Algemeen aanvoelen: nood aan duidelijke finaliteit voor 
zowel aanbod als vraag
Voorstel van concept wordt uitgewerkt en besproken in 
Projectgroep van 8 september
In afwachting: doortrekken in zijn huidige (ge-update) vorm 
(lijst vrijwilligers geactualiseerd)
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Projectgroep Richtlijnen 25 augustus
Plan om voor de ouderenzorg op middellange termijn werk te maken van een meer 
op kaders gerichte richtlijn-aanpak, aangevuld met een vademecum met meer 
concrete detailinformatie, wordt goedgekeurd

Er wordt aandacht gevraagd voor consistentie met tegelijkertijd lopende 
processen van afstemming
Er wordt gevraagd om zeker voor het vademecum voort te bouwen op wat al 
aan goed materiaal beschikbaar is en waar mogelijk een intersectoraal 
perspectief te hanteren

Het draaiboek contactonderzoek LDC, CDO, CDV wordt goedgekeurd en zal worden 
voorgelegd aan de Vlaamse stuurgroep contact tracing om ook daar goedkeuring te 
krijgen; zal aansluitend ter informatie aan de Taskforce worden gemeld; er wordt 
nagegaan of voor het welzijnswerk een analoog traject moet worden gelopen.

Voortaan neemt het expertisecentrum dementie deel aan de Projectgroep

In de varia wordt ingegaan op het blijvend opduikende complexe spanningsveld rond 
bezoek aan woonzorgcentra; verschillende invalshoeken worden belicht; er wordt in 
een volgende vergadering op teruggekomen vanuit een dubbele invalshoek: de 
richtlijn enerzijds, sensibilisering/beeldvorming anderzijds.
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Projectgroep Psychosociaal Welzijn - 25 augustus

1. Bezoek en sociaal contact voor bewoners is zeer belangrijk voor hun 
psychosociaal welzijn. Vraag om te kunnen optreden naar WZC om bezoek 
gedifferentieerd te organiseren, rekening houdende met de  kwetsbaarheid 
van de bewoners 

2. Verduurzaming www.dezorgsamen.be
• Korte termijn: komende jaar platform online houden

• Steunpunt Geestelijke Gezondheid neemt verdere trekkerschap voor het 
platform op, met betrokkenheid van Instituut Gezond Leven, VIVEL en 
SAM vzw en de koepels

• Governance:
• Stuurgroep (steunpunten, Vlaams Welzijnsverbond, Zorgnet-Icuro, Domus

Medica, SOM, VVSG, CAW-groep, Tele-onthaal, vakorganisaties, Het Rode Kruis, 
COPREV, Vlaamse overheid)

• Coördinatieteam
• WG Inhoud en Expertise
• WG PR en Communicatie

http://www.dezorgsamen.be/
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• Lange termijn (na 1/09/2021) – komende jaar nagaan
• hoe lang na 1/09/2021 online blijft en indien niet, op welke manier 

alle inhoud duurzaam op andere locaties kan geïntegreerd worden
• met de stuurgroeppartners nieuwe visie ontwikkelen om in een brede 

samenwerking de goede elementen i.f.v. welbevinden verder te 
ontwikkelen

3. Rapport Artsen Zonder Grenzen
• Geen nieuwe elementen rond psychosociaal welzijn uit rapport
• AZG heeft i.s.m. Zorg en Gezondheid ondersteuning gegeven aan CGG voor 

het opzetten van hun mobiele teams (o.m. voor hun outreachende werking)
• AZG biedt ondersteunende rol aan personeel in WZC; er is wisselwerking 

tussen detectie, preventie en zorg nodig. Personeel heeft nu andere noden 
dan 5 maanden geleden. Er moet op een flexibele manier en op maat 
kunnen ondersteund worden

• Steunpunt GG geeft ondersteuning aan de mobiele teams GG en zal 
afstemmen met AZG
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4. Vergaderfrequentie PG psychosociaal welzijn: 
• PG wordt wekelijks gepland, er worden telkens agendapunten opgevraagd 

en er wordt enkel vergaderd als er agendapunten zijn.
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Projectgroep Testing – 25 augustus
Wetenschappelijk nieuws
I.v.m. testen:
• Advies van RAG over afnametechnieken en kwaliteit van 

testen wordt aan RMG bezorgd
• Speekseltesten: 

• Onderzoek prof. Cools: 40% gevoeligheid, mogelijks door 
verdunning van speeksel (methode niet gevalideerd).

• Onderzoek prof. Goossens (in slechts 2 WZC met 
uitbraak): ochtendspeeksel geeft 80% gevoeligheid. 
Probleem: afname ochtendspeeksel lukte bij de helft van 
de bewoners niet.

• Prof. Goossens pleit voor verder onderzoek, ook in 
scholen. Hij heeft ook een voorstel van protocol voor 
middelbare scholen bezorgd aan de resp. kabinetten.
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Projectgroep Testing – 25 augustus 
Wetenschappelijk nieuws

I.v.m. testen:
• Antigeentesten: testen die in België mogen gebruikt worden 

zijn onvoldoend gevoelig (prof. Goossens heeft nuancering 
bezorgd op advies RAG). Voor WZC beter geen antigeentesten 
(impact te groot) – evt. wel voor huisartsen. 

• Serologische testen: Sciensano heeft lijst gepubliceerd met 
testen die goed bevonden zijn



18

Projectgroep Testing – 25 augustus 
Wetenschappelijk nieuws

• Prognoses: 
• Positieve cijfers – daling op alle vlakken, uitz. voor enkele 

regio’s
• Vrees voor stijging van het aantal besmettingen bij de 

start van de scholen, hogescholen en universiteiten –
vooral door buitenschoolse activiteiten (cf. buitenland –
oa regio Berlijn)
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Projectgroep Testing – 25 augustus 
Testprocedures
• Woonzorgcentra: 

• Eerste ronde voor preventief testen loopt. 
• Top 10 van gemeenten met incidentie van meer dan 50 / 

100.000 inw + Brussel. 84 WZC aangeschreven, waarvan 56 
ingaan op aanbod (5.600 testen).

• Redenen om niet deel te nemen: budgettair (afname), angst 
voor teveel vals positieve testen, negatieve reacties in 
voorziening

• Volgende ronde: voorstel om incidentie van 100 op 
100.000 inwoners te nemen (zie volgende slide voor 
resultaat). Ook voor wie in het verleden positief testte 
wordt voorgesteld om test te herhalen (duurtijd 
immuniteit onzeker – zie berichtgeving reïnfecties)
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Projectgroep Testing – 25 augustus 
Testprocedures

Gemeente 14d incidentie Reeds uitgenodigd? Aantal WZC

Wijnegem 230 Ja
Antwerpen 198 Ja
Mechelen 170 Neen 8
Borsbeek 137 Ja
Machelen 135 Neen 2
Aartselaar 132 Neen 2
Heusden-Zolder 130 Ja
Wemmel 113 Neen 1
Staden 113 Neen 2
Edegem 112 Neen 2
Ham 109 Neen 1
Duffel 108 Neen 2
Meerhout 107 Neen 2
Willebroek 101 Neen 3
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Projectgroep Testing – 25 augustus 
Testprocedures

• Wat met vooraf testen van stagiairs? 
• Co-Prev schat aantal op 80.000 + zij lopen op meerdere 

plaatsen stage. 
• Niemand betwist nut – vraag betreft vnl. financiering

(meenemen naar overleg met Onderwijs)
• Onderwijs: 

• Kleurcodes: beslissing om ‘geel’ te hanteren bij start: 
iedereen start, indien nodig verstrengen

• Rechtlijnig advies nodig – bij voorkeur meteen tot eind 
2020. Wie testen? wie neemt testen af?
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Projectgroep Cijfers en Monitoring

Afstemming met Vlaamse Universiteiten voor de analyse van 
de data van de Vlaamse Controletoren

Nog bepalen van onderzoekslijnen
Resultaten ook terug laten vloeien naar de ZorgAtlas en 
meer bepaald de Controletoren, dit ten dienste van de 
lokale besturen en de burgers.

Periodieke terugkoppeling naar taskforce



Communicatie



Varia
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Volgende taskforces

Wekelijkse vergaderingen
16 september – 18 uur
24 september – 16 uur
1 oktober – 17 uur
8 oktober – 17 uur
14 oktober – 16 uur
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