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Opvolging actuele situatie



Rapportage OST: 
Uitbraken en 
personeel 



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 40 (28/9-4/10)

WZC/GAW RZ/GZZ GHZ

aantal voorzieningen opgevolgd bij het begin van de week 26 0 /
aantal voorzieningen in opvolging bijgekomen in de loop 

van de week 10 1 /
aantal voorzieningen in opvolging afgesloten in de loop van 

de week 7 0 /

Voorzieningen opgevolgd door OST op het einde van de week 29 1 13

Zonder uitbraak 10 0 7
Met uitbraak in de loop van de opvolging (1) 19 1 6

Waarvan grote uitbraken op het einde van deze week 
(2) 13 0 2

met hoger aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week 

9 0 1

met zelfde aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners als eind vorige week 

0 0 1

met lager aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week

4 0 0

Acties in de loop van de week

Plaatsbezoeken 3 0 0
Crisismanagers nieuw aangesteld 0 0 0
Crisismanagers actief op het einde van de week 3 0 0



Evolutie WZC/GAW/SFG



Registratiegraad



# voorzieningen die dagelijks 
registreren

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Gemiddelde Alle 
voorzieningen

WZC 686 661 675 686 672 676 (82,3%) 821

GAW 308 316 321 332 337 322,8 (39,7%) 813

GGZ 114 109 112 103 102 108 (90%) 119

GHZ 21 21 20 28 27 23,4 193

Noot: GHZ-voorzieningen moeten enkel indienen bij besmettingen. 



Evolutie 



Personeel WZC



Personeel woonzorgcentra

Totale afwezigheid Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Mogelijk 193 188 188 197 195

Bevestigd 124 109 131 130 150

Andere 1.610 1.582 1.745 1.704 1.726



Personeel woonzorgcentra
Trend vorige week en deze week



Personeel woonzorgcentra
Trend maand september



Personeel en bewoners 
woonzorgcentra



Terugkoppeling werkgroepen



18

Projectgroep Psychosociaal Welzijn

Geen vergadering

Oproep deelname aan Barometer – open tot 11/10
Graag verspreiding/herinnering om deel te nemen



19

Projectgroep Richtlijnen 7 oktober
Beslissing van de Taskforce van 2 oktober als startpunt voor het overleg

Uitgangspunt wordt gedeeld: quarantaine van 7 dagen (beslissing NVR)

Uitnodiging van de Taskforce om geargumenteerd af te wijken (gebruikers en 
personeel)

Ingebracht in de discussie: 
Onder meer Sciensanorichtlijnen die wijzen op belang van voorzichtigheid 
gedurende ‘tweede zeven dagen’ en die dat expliciteren op het vlak van 
sociale contacten
Toenemend aantal besmettingen, globaal en bij de kwetsbare doelgroepen

Besluiten van de Projectgroep:
Voor het aspect ‘personeel’ ziet de PG niet meteen een probleem met de 
richtlijnen/bestaande regels, wel met de uitvoering ervan (cf rol koepels, cf ad 
hoc werkgroep personeelsproblematiek)
De PG stelt een beperkte en doelgroepgerichte specifieke aanpak voor, met 
name voor de meest kwetsbare PmH, de PVT, de WZC, de LDC, de CDO, de 
CDV en de GAW.
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Projectgroep Richtlijnen 7 oktober
Concreet

Voor nieuwe opnames/starters in dat aanbod stelt de PG, conform aan 
beslissing NVR, geen afwijking voor:

Test op dag 5 
7 dagen quarantaine

Voor de bewoners/gebruikers van dat aanbod stelt de PG voor:
7 dagen quarantaine en gedurende de 7 volgende dagen: voorzichtigheid
Indien mogelijk: beoordeling door medisch verantwoordelijke

Voorzichtigheid = minimaal: 
voor alle verplaatsingen buiten de kamer een mondneusmasker 
dragen indien mogelijk; 
de sociale contacten buiten de leefgroep tot een minimum beperken 
met altijd respect voor een afstand van 1,5 meter; 
extra aandacht besteden aan basishygiënemaatregelen

Voorzichtigheid is maximaal: 
quarantaine aanhouden tot 10 dagen, uitzonderlijk tot 14 dagen
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Projectgroep Richtlijnen 7 oktober

Voor bezoekers aan dat aanbod (wetend dat hier finaal de 
verantwoordelijkheid van de bezoeker zelf speelt):

7 dagen volgend op quarantaine: voorzichtigheid
Indien mogelijk beoordeling door medisch verantwoordelijke

Voorzichtigheid = minimaal (ook bij nauwe contacten)
een stoffen mondneusmasker dragen; 
een afstand van 1,5 meter respecteren; 
extra aandacht besteden aan basishygiënemaatregelen

Voorzichtigheid = maximaal
niet op bezoek mogen komen gedurende 10 dagen, uitzonderlijk 14 dagen
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Projectgroep Testing – 7 oktober
Evoluties 
• Sneltesten: evalueren naar een surveillance testing in een 

populatiebrede strategie vergt gevalideerde testen, eenvoudig 
in gebruik en frequent toepasbaar.

Besluitvorming: RAG – RMG – FAGG (validatie) – RIZIV 
(terugbetaling). De PG vraagt aan de vertegenwoordigers in 
RAG en RMG om de urgentie mee te nemen.

• Cijfers zijn zorgwekkend. Genomen beslissingen scheppen 
hoop. Sensibilisatie en handhaving zijn belangrijk. 
Nog werk aan de winkel om fijnmaziger in te grijpen in 
settings waar besmettingen gebeuren (vb. sport, 
jeugdbewegingen). 
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Projectgroep Testing – 7 oktober 
Testen in collectiviteiten

Testcapaciteit: 4000 testen per dag, behalve op vrijdag en zaterdag 
(analysecapaciteit lager). Federaal houdt een reserve van 1000 testen 
per dag (voor België).

Preventieve screening:
aantal aanvragen voor preventief testen zijn beperkt. Maandag 
worden nieuwe rapporten verstuurd wat mogelijks voor een 
stijging zal zorgen. 
uitbraakgericht testen krijgt prioriteit. Mogelijks komen er dagen 
dat preventieve screening niet mogelijk is (7/10 piek: 3186 testen 
in WZC – bijna allemaal uitbraakgericht). Aantal WZC met grote 
uitbraken blijft beperkt, maar neemt toe en zal na bekendmaking 
van resultaten waarschijnlijk nog stijgen.
bedrijfsartsen geven aan dat afname probleem is (andere 
prioriteiten). Te bekijken binnen zorgraden – covid-19 teams.

80 à 90% van de aangevraagde testcapaciteit gaat momenteel naar 
ouderenzorg.

Blijft: niet hertesten als minder dan 2 mdn. geleden positief.
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Projectgroep Testing – 7 oktober 
Testen in collectiviteiten
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Projectgroep Materiaal – 7 oktober
Overzicht bestellingen en leveringen PBM

Kennis genomen van het overzicht
Leveringen blijven gebeuren, signalen vanuit de sector dat 
handschoenen en schorten moeilijk te verkrijgen zijn. 
Administratie probeert wegwijs te maken.

Leveringen handalcohol
Leveringen blijven nodig in de verschillende sectoren, 
verbruik blijkt toegenomen, o.a. door verruimde 
bezoekregeling

Zuurstofconcentratoren
Voorraden worden opgevolgd, reservatiemogelijkheden 
worden gestroomlijnd in overleg met onder meer 
apothekers
Wordt voorgelegd aan het IMC met oog op bevestiging
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PRODUCT BESTELD GELEVERD VERDEELD VOORRAAD DOUANE VERWACHT

Chirurgische maskers
TOTAAL 53.931.500 50.186.210 30.584.300 19.599.110 0 4.297.040

FFP2/3 maskers
TOTAAL 1.750.000 1.002.260 129.540 872.720 500.000 247.740

COMFORT MASKERS REUSABLE
TOTAAL 990.000 1.077.297 376.211 701.086 0 0

Alcoholhandgel
TOTAAL (in liter) 402.748 401.238 300.402 100.223 0 0

BRILLEN EN FACE SHIELDS
TOTAAL 25.350 10.980 1.970 9.010 0 14.370

SCHORTEN
TOTAAL 207.900 186.100 29.330 156.770 0 21.000

HANDSCHOENEN
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO S 390.000 390.000 111.150 278.850 0 0
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO M 7.400.000 3.898.000 414.700 3.483.300 0 3.502.000
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO L 535.000 535.000 124.400 410.600 0 0
TOTAAL 8.325.000 4.823.000 650.250 4.172.750 0 3.502.000
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PG Externe partners

Eén agendapunt: heropstart 0800 en eventuele andere 
maatregelen om personeelstekorten op te vangen

Voorbereidend en verkennend gesprek voor de ad hoc 
werkgroep rond dreigend personeelstekort



Communicatie



Varia
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Varia

Oproep PICOV opvolgstudie in de WZC
Met warme oproep van hoofdonderzoeker Dr. Mieke 
Goossens aan de sector om hier nog op in te tekenen met 
huizen die (sterk) getroffen waren in de eerste golf. 
Het kost Sciensano veel moeite om 1000 PCR positieve 
proefpersonen uit 1e golf te verzamelen (bewoners en 
personeel). 
De controlegroep vormt geen probleem.
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Varia

Volgende vergaderingen
Woensdag 21 oktober – 16u
Woensdag 28 oktober – 15u
Woensdag 4 november – 16u
Donderdag 12 november – 16u
Woensdag 18 november – 16u
Donderdag 26 november – 16u
Woensdag 2 december – 16u
Woensdag 9 december – 16u
Donderdag 17 december – 15u
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