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Uitbraken en 
personeel WZC



Opvolging OST



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 - week 38 (14/9-20/9)

WZC/GAW RZ/GZZ GHZ
aantal voorzieningen opgevolgd bij het begin van de week 19 0 1

aantal voorzieningen in opvolging bijgekomen in de loop van de week 8 0 0

aantal voorzieningen in opvolging afgesloten in de loop van de week 9 0 0
Voorzieningen opgevolgd door OST op het einde van 
de week 18 0 1

Zonder uitbraak 5 0 1
Met uitbraak (1) 13 0 0

Waarvan grote uitbraken (2) 7 0 0
met hoger aantal bevestigde besmettingen 

bij bewoners dan eind vorige week 
5 0 0

met zelfde aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners als eind vorige week 

1 0 0

met lager aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week

1 0 0

Acties in de loop van de week

Plaatsbezoeken 3 0 0
Crisismanagers nieuw aangesteld 1 0 0

Crisismanagers actief op het einde van de week 4 0 0



Registratiegraad



# voorzieningen die dagelijks 
registreren

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Gemiddelde Alle 
voorzieningen

WZC 694 685 654 686 643 672 (82%) 821

GAW 323 307 324 330 319 320 (39%) 813

GGZ 102 107 105 107 103 105 (88%) 119

GHZ 4 4 5 6 2 4,2 193

Noot: GHZ-voorzieningen moeten enkel indienen bij wijzigingen. Hier wordt dus aangegeven 
hoeveel voorzieningen op een dag wijzigingen hadden.



Personeel WZC



Personeel woonzorgcentra

Totale afwezigheid Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Mogelijk 98 219 196 213 202

Bevestigd 85 88 91 96 109

Andere 1.465 1.531 1.539 1.681 1.701



Personeel woonzorgcentra
Trend vorige week en deze week



Personeel woonzorgcentra
Trend maand september



Personeel woonzorgcentra
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Projectgroep Psychosociaal Welzijn 22/09
1. Stand van zaken DeZorgSamen.be
- De zorgscreener is op de site geplaatst. Hierover werd gecommuniceerd door 

verschillende partners
- Er wordt een communicatieplan voorbereid om DeZorgSamen extra in de kijker te 

zetten, met focus in de periode 15/10 tot 25/10
- De coördinator start op 12/10

2. Rol zorgraden m.b.t. aanbod psychosociale ondersteuning
Signaal dat zorgraden onvoldoende aandacht kunnen besteden aan prioriteren thema’s 
en doelgroepen voor aanbod psychosociale ondersteuning omdat ze overbevraagd zijn 
i.k.v. andere opdrachten t.g.v. COVID-19. Oproep naar wie binnen de zorgraad zit, toch  
voldoende aandacht te geven aan het psychosociale luik.
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Projectgroep cijfers en monitoring – 22/09

Duidelijke scheidingslijn bepalen tussen de Vlaamse en de 
Federale controletoren. Wie doet wat?

Onderzoeken in welke mate we lopende COVID19-bevragingen 
gaan aanpassen m.b.t. de impact van quarantaine op bewoners en 
personeel.

Voorstel vanuit de parlementaire COVID19 adhoc commissie “De 
rapportering van overlijdens ten tijde van een gezondheidscrisis 
moet voor de woonzorgcentra verplicht worden gemaakt.”

Niet enkel de overlijdens maar de huidige bevraging moet 
verplicht worden ten tijde van een gezondheidscrisis.
Buiten de crisis: verder inzetten op digitaliseren en investeren 
in datastromen en platform voor datadeling.

Blijven aansporen om te registeren is nog steeds belangrijk.
Naar de toekomst toe de datastromen naar lokale besturen, 

zorgraden, … ook buiten de crisis toe laten verlopen zodat het 
lokale beleid steeds ondersteund wordt.
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Projectgroep Testing – 22/09 
Wetenschappers

Indicatoren zijn zorgwekkend – besef van urgentie ontbreekt 
bij bevolking en bij het beleid. Wordt meegegeven naar 
veiligheidsraad vanuit CELEVAL

Eerste voorlopige indicaties wijzen op een stijging van de 
duurtijd van de ziekenhuisopnames

Testbeleid moet worden herzien want niet vol te houden. Er 
moet onderscheid gemaakt tussen epidemiologie (beschikbaar 
maken van data) en diagnostiek. We moeten evolueren naar een 
testbeleid dat artsen en ziekenhuizen + de contactopvolging 
helpt (harm reduction).
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Projectgroep Testing -22/09
Resultaten preventieve screening

oproep 13/8 oproep 25/8 oproep 3/9 incidentie 21/9
geen 
overschrijding Totaal

Aantal 
testen

Preventieve 
screening 58 op 84 = 69% 20 op 25 = 80% 

108 op 158 = 
68,4% 4 3 193 18.503

17/8 - 23/8 5 5 335

24/8 - 30/8 21 1 22 1.910
31/8 - 6/9 30 5 1 2 1 39 5.136
7/9 - 13/9 3 7 29 38 3.281
14/9 - 20/9 8 39 2 49 3.892
21/9- 27/9 39 1 40 3.949

Uitbraakbeheersing 45 7 29 35 32 148 16.833

20/7 - 26/7 1 1 158
27/7 - 2/8 10 3 3 9 22 3.259
3/8 - 9/8 8 1 1 4 8 18 2.055
10/8 - 16/8 7 1 1 6 6 21 2.223
17/8 - 23/8 9 3 5 2 19 2.290

24/8 - 30/8 2 4 4 4 13 941
31/8 - 6/9 6 2 1 3 3 14 1.842
7/9 - 13/9 1 4 2 7 581
14/9 - 20/9 1 9 7 3 21 2.348
21/9- 27/9 1 3 3 4 12 1.136
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Projectgroep Testing - Vaststellingen
In 13 voorzieningen werd uiterlijk 10 dagen na de preventieve 

screening een uitbraakgerichte screening aangevraagd
Positiviteitsgraad 24/8 – 17/9 (incl. VAPH/PVT) o.b.v. federale 

feedback
Geen onderscheid preventief/uitbraakgericht
148 WZC preventief – 49 WZC uitbraakgericht (197 WZC)
14.219 testen in WZC preventief – 5.236 testen in WZC 
uitbraakgericht (19.445 testen)

Aantal voorzieningen 206
Totaal aantal testen 17.376
Negative 16.939
Positive 223
Non-conform 125
None 83
Invalid 6

Total without none, non-conform & invalid 17.162
% Negative 98,70%
% Postive 1,30%
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Projectgroep Testing – 22/09
Vervolg preventieve screening bij personeel

Incidentie: drempel 100/100.000
21/9: 32 gemeenten (nog geen eerdere prev. screenings)
23/9: 57 gemeenten

Testcapaciteit federaal platform (info dd. 23/9)
De maximale testcapaciteit bedraagt op dit moment 10.500 testen per dag. Deze 
maximum capaciteit wordt niet gehaald elke dag omdat niet alle labo’s elke dag 
werken. De capaciteit kan niet worden opgedreven deze en volgende week. Er 
komt ten vroegste verbetering vanaf de week van 5 oktober (to be confirmed). 
Concreet betekent dit dat alle regio’s strikte maximum capaciteiten krijgen voor 
preventieve screenings, enkel in te plannen op zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag. Er mogen geen screenings worden ingepland op vrijdag 
en zaterdag.  Voor Vlaanderen ligt deze capaciteit op 1000/dag. 

Afnamecapaciteit:
Bevraging naar mogelijkheid tot opschaling bij huisartsen loopt 
Bedrijfsartsen en CLB’ kunnen zelf geen testcodes maken – dit zou taak van 
huisartsen verlichten (SMALS werkt hieraan = urgent)
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Projectgroep Testing – 22/09
Vervolg preventieve screening bij personeel

Voorstel (op voorwaarde dat er voldoende testcapaciteit is):
we informeren de voorzieningen zodat ze, bij voorkeur in overleg 
met de lokale crisiscel, een gefundeerde inschatting kunnen 
maken door middel van:

een wekelijkse rapportering van de 14d incidentie in de gemeente 
gebaseerd op de gegevens van de controletoren.
Het RAG epidemio rapport (gebaseerd op de 14d incidentie gegevens 
van Sciensano en andere indicatoren aangegeven door team 
infectieziekten) waar sommige lokale besturen wordt geadviseerd 
alert te zijn of de lokale crisiscel bijeen te roepen.

Voorafgaand sturen we een verduidelijkende mailing die ook naar 
de lokale actoren zal gestuurd worden
we zorgen voor een procedurebeschrijving: wie doet wat, 
wanneer (ook voor andere sectoren)
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Projectgroep Testing – 22/09
Testen 

PCR-testen, antigentesten en speekseltesten:
PCR blijft gouden standaard. Kunnen we deze reserveren 
voor uitbraken en bij symptoomindicatie?
Antigentesten: er is een advies gevraagd aan de RAG + prof. 
Goossens participeert aan een werkgroep binnen RAG om 
alle screeningtesten te bestuderen. Finaal dient het FAGG 
de testen te valideren. Prof. Goossens heeft laten weten dat 
dit tegen eind oktober mogelijk is. In afwachting kunnen we 
dit niet als alternatief meenemen.
Speekseltesten: onderzoeken lopen nog. Dit zou evt. 
bruikbaar zijn voor scholen en bedrijven. Niet voor een 
oudere populatie wegens minder speekselproductie. Ook 
dit moet gevalideerd worden.
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Projectgroep Materiaal – 23/09
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PRODUCT BESTELD GELEVERD VERDEELD VOORRAAD DOUANE VERWACHT

Chirurgische maskers
TOTAAL 44 841 500 29 436 210 28 705 290 728 120 0 15 937 040

FFP2/3 maskers
TOTAAL 1 750 000 1 002 260 124 950 877 310 500 000 247 740

COMFORT MASKERS REUSABLE
TOTAAL 990 000 1 077 297 373 923 703 374 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 1 956 9 024 0 14 370

SCHORTEN
TOTAAL 207 900 186 100 16 909 169 191 0 21 000

HANDSCHOENEN
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO S 390 000 390 000 108 150 281 850 0 0
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO M 5 900 000 3 898 000 396 650 3 501 350 0 2 002 000
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO L 535 000 535 000 131 300 403 700 0 0
TOTAAL 6 825 000 4 823 000 636 100 4 186 900 0 2 002 000

Projectgroep Materiaal – 23/09
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Projectgroep Richtlijnen 23/09

Kaderrichtlijnen woonzorgcentra worden verder voorbereid; in afwachting: geen 
actualisering meer tenzij dwingend en dringend

Er zijn afspraken gemaakt om op het lokale niveau zorgraden (COVID-19-teams en 
het medisch aanspreekpunt) en de WVG-voorzieningen (beter) met elkaar in contact 
te brengen

Afspraak volgende vergadering: nagaan of beslissingen Nationale VeiligheidsRaad
nopen tot aanpassingen richtlijnen
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PG Externe partners – 23/09/2020
Help de helpers

Algemene vraag naar behoud wordt bevestigd
Vraag om verder met vrijwilligerswerk.be te overleggen over 
inkanteling
Wel aandacht voor: rapporteringsmogelijkheden, 
gebruiksvriendelijkheid  en snelheid
Aspect commerciële voorzieningen onder de aandacht 
houden

Belangrijk signaal: afnemende beschikbaarheid zorgpersoneel 
(mee n.a.v. quarantaine-maatregelen)

Vraag tot installeren overleg sector, administratie, kabinet
Tweeledige doelstelling:

Mogelijke modaliteiten nagaan voor flexibel inzetten 
zorgpersoneel en ruimte maken voor aanvullende logistieke 
kracht

Tot slot: aandacht voor consequenties beslissingen NVR



Communicatie



Varia


	Taskforce�COVID-19�Zorg
	Agenda
	Terugkoppeling federale werkgroepen
	Opvolging actuele situatie
	Rapportage OST: �Uitbraken en personeel WZC
	Opvolging OST
	Opvolging afgelopen week
	Registratiegraad
	# voorzieningen die dagelijks registreren
	Personeel WZC
	Personeel woonzorgcentra
	Personeel woonzorgcentra
	Personeel woonzorgcentra
	Personeel woonzorgcentra
	Terugkoppeling werkgroepen
	Projectgroep Psychosociaal Welzijn 22/09
	Projectgroep cijfers en monitoring – 22/09
	Projectgroep Testing – 22/09 �Wetenschappers
	Projectgroep Testing -22/09�Resultaten preventieve screening
	Projectgroep Testing - Vaststellingen
	Projectgroep Testing – 22/09�Vervolg preventieve screening bij personeel�
	Projectgroep Testing – 22/09�Vervolg preventieve screening bij personeel�
	Projectgroep Testing – 22/09�Testen �
	Projectgroep Materiaal – 23/09
	Projectgroep Materiaal – 23/09
	Projectgroep Richtlijnen 23/09
	PG Externe partners – 23/09/2020
	Communicatie
	Varia

