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

Toestand op 31/08

108 (102 WZC / 6 GAW) op de radar: 
76 vanuit e-loket  
32 vanuit andere bronnen 

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

20 afgesloten
14 nog verder opgevolgd 

49  zonder "uitbraak" (geen 2 besmettingen bij bewoners), 
waarvan:

37 afgesloten 
12 nog verder opgevolgd

25 met foute registratie en/of andere vraag
In totaal werden 11 plaatsbezoeken uitgevoerd.
Van de uitbraken die op dit moment nog worden opgevolgd, zijn er 

vier "grote" uitbraken.
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Detectie, preventie en beheersing van uitbraken: 
stand van zaken overige sectoren

Geen uitbraken te melden
RZ- en GGZ-voorzieningen
GHZ-voorzieningen
Jeugdhulp 
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Projectgroep Richtlijnen 2 september

Uitgebreide discussie over aanpassing bezoekregeling
Vraag om niet te overhaasten
Vraag om draagvlak te bewaren (VLORA)
Vraag om te kunnen terugkoppelen vanuit de koepels

Afspraak: voorstel van aangepaste versie wordt voorgelegd aan de TF, met 
nadrukkelijke vermelding van hiervoor geformuleerde vragen.

Andere aanpassingen aan de richtlijnen worden goedgekeurd (vooral schrappingen 
en vereenvoudigingen)

Reflectie al dan niet werken met kleurcodes volgt tijdens een volgende vergadering

Er wordt een wekelijks vergaderritme afgesproken, de dag voor de TF-vergadering
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Projectgroep Testing

Uitvoering derde stap in uitvoering nationale teststrategie
Lat gelegd op 100 gevallen / 100 000 inwoners

Voorzieningen in gemeenten met hoogste incidentie zijn 
aangeschreven

Federale testcapaciteit opgedreven + aantal gemeenten met 
> 50 gevallen / 100 000 gedaald

Uitvoering van +/- 15 000 tests, verspreid over enkele weken
150 woonzorgcentra, PVT en VAPH volgen zelfde strategie



9

Projectgroep Cijfers en Monitoring
Voorstel voor consortium om te werken op data van Vlaamse Controletoren, en korte 

beschrijving van enkele onderzoeksvragen.
UAntwerpen: Lander Willem, Niel Hens
UHasselt: Steven Abrams, Thomas Neyens, Christel Faes
KULeuven: Geert Molenberghs
UGent: Ellen Van De Vijver, Nico Van de Weghe

Onderzoeksvragen:
Gerelateerd aan geografische verspreiding:

Geografische cluster analyse. Welke gebieden hebben een huidig hoger risico, 
en kunnen we predictie maken voor toekomstige gebieden met hoger risico?
Fractale structuur van verspreiding. De cases 'verspringen' van gebied naar 
gebied. Een beter begrip van de fractale structuur is belangrijk, en gelinkt aan 
de geografische resolutie die relevant is voor opvolging van de verspreiding.
Koppeling aan mobiliteit en dynamische modellering. Mobiliteit is een proxy 
voor het contactgedrag en kan helpen bij de verklaring van de geografische en 
fractale verspreiding van COVID19

Gerelateerd aan contacten:
Welk type contacten hebben hogere kans op verspreiding?
Zijn er geografische verschillen in aantal contacten.
Modellering van verspreiding gebruik makend van de netwerk-structuur tussen 
index cases en de contacten
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Communicatie

Richtlijnen bezoek woonzorgcentra

0800-lijnen cohortzorg 



Varia



13

Volgende taskforce

Volgende taskforce
Normaal: 8 september – 14u-16u
Nieuw voorstel

8 september – 19u
9 september – 8u 


	Taskforce�COVID-19�Zorg
	Agenda
	Terugkoppeling federale werkgroepen
	Opvolging actuele situatie
	Detectie, preventie en beheersing van uitbraken: stand van zaken WZC/GAW�
	Detectie, preventie en beheersing van uitbraken: stand van zaken overige sectoren�
	Projectgroep Richtlijnen 2 september
	Projectgroep Testing
	Projectgroep Cijfers en Monitoring
	Communicatie
	Communicatie
	Varia
	Volgende taskforce

