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Terugkoppeling federale 
werkgroepen



Opvolging actuele situatie



Rapportage: 
Uitbraken en 
personeel 



Uitbraken



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 42

WZC/GAW RZ/GZZ VAPH

aantal voorzieningen opgevolgd bij het begin van de week 35 1 /
aantal voorzieningen in opvolging bijgekomen in de loop 

van de week 40 5 /
aantal voorzieningen in opvolging afgesloten in de loop van 

de week 8 1 /

Voorzieningen opgevolgd door OST op het einde van de week 67 5 26

Zonder uitbraak 8 1 14
Met uitbraak in de loop van de opvolging (1) 59 4 12

Waarvan grote uitbraken op het einde van deze week 
(2) 38 0 8

met hoger aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week 

33 0 7

met zelfde aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners als eind vorige week 

2 0 1

met lager aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week

3 0 0

Acties in de loop van de week

Plaatsbezoeken 6 0 0
Crisismanagers nieuw aangesteld 0 0 0
Crisismanagers actief op het einde van de week 3 0 0



Evolutie WZC/GAW/SFG



Evolutie VAPH



Registratiegraad



# voorzieningen die dagelijks 
registreren

Noot: VAPH-voorzieningen moeten enkel indienen bij besmettingen. 

Week 42 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Gemiddeld Percentage Alle voorzieningen
WZC 674 716 689 704 697 696 84,8% 821
GAW 377 401 366 399 354 379,4 46,7% 813
GGZ 112 116 112 112 45 99,4 83,5% 119
VAPH 45 39 45 57 65 50,2 26,0% 193



Evolutie 



Personeel WZC



Personeel woonzorgcentra

Totale afwezigheid Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Mogelijk 238 308 269 386 367

Bevestigd 324 354 407 449 519

Quarantaine 273 320 375 440 440

Andere 1.687 1.872 1.900 2.039 2.038

Totaal 2.249 2.534 2.576 2.874 2.924



Personeel woonzorgcentra
Trend vorige week en deze week



Personeel woonzorgcentra
Trend afgelopen maand



Personeel en bewoners 
woonzorgcentra



Personeel CAW



Personeel CAW

Totaal Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Bevestigd 8 12 12 14 12
Mogelijk 4 14 16 30 11
Andere 82 137 93 154 99
Totaal afwezig 94 163 121 198 122


Week 41

		Totaal 		Maandag		Dinsdag 		Woensdag		Donderdag 		Vrijdag 

		Bevestigd		7		4		5		5		5

		Mogelijk		3		6		12		10		12

		Andere 		121		125		139		149		152

		Totaal afwezig		131		135		156		164		169





		Nieuw 		Maandag		Dinsdag		Woensdag		Donderdag		Vrijdag 

		Bevestigd		1		0		1		1		1

		Mogelijk		0		1		8		1		5

		Totaal 		1		1		9		2		6





		Totaal %		Maandag		Dinsdag 		Woensdag		Donderdag		Vrijdag

		Bevestigd		0.3%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%

		Mogelijk		0.1%		0.2%		0.5%		0.4%		0.4%

		Andere		4.7%		4.9%		5.2%		5.9%		5.7%





		Nieuw %		Maandag		Dinsdag 		Woensdag		Donderdag		Vrijdag

		Bevestigd 		0.04%		0.00%		0.04%		0.04%		0.04%

		Mogelijk		0.00%		0.04%		0.30%		0.04%		0.19%





		Totaal personeel 		2556		2549		2664		2543		2674



Nieuw



Bevestigd	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag 	1	0	1	1	1	Mogelijk	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag 	0	1	8	1	5	





Totaal



Bevestigd	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag 	Vrijdag 	7	4	5	5	5	Mogelijk	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag 	Vrijdag 	3	6	12	10	12	Andere 	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag 	Vrijdag 	121	125	139	149	152	





Totaal %



Bevestigd	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag	2.7386541471048514E-3	1.569242840329541E-3	1.8768768768768769E-3	1.9661816751867871E-3	Mogelijk	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag	1.1	737089201877935E-3	2.3538642604943117E-3	4.5045045045045045E-3	3.9323633503735743E-3	Andere	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag	4.7339593114241005E-2	4.9038838760298159E-2	5.2177177177177174E-2	5.8592213920566259E-2	





Nieuw %



Bevestigd 	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	3.9123630672926448E-4	0	3.7537537537537537E-4	3.9323633503735744E-4	3.7397157816005983E-4	Mogelijk	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	0	3.9231071008238524E-4	3.003003003003003E-3	3.9323633503735744E-4	1.8698578908002991E-3	







Week 42

		Totaal 		Maandag		Dinsdag 		Woensdag		Donderdag 		Vrijdag 

		Bevestigd		8		12		12		14		12

		Mogelijk		4		14		16		30		11

		Andere 		82		137		93		154		99

		Totaal afwezig		94		163		121		198		122





		Nieuw 		Maandag		Dinsdag		Woensdag		Donderdag		Vrijdag 

		Bevestigd		2		0		3		1		0

		Mogelijk		1		8		7		8		5

		Totaal 		3		8		10		9		5





		Totaal %		Maandag		Dinsdag 		Woensdag		Donderdag		Vrijdag

		Bevestigd		0.4%		0.4%		0.6%		0.5%		0.6%

		Mogelijk		0.2%		0.5%		0.8%		1.1%		0.6%

		Andere		4.1%		5.1%		4.7%		5.8%		5.0%





		Nieuw %		Maandag		Dinsdag 		Woensdag		Donderdag		Vrijdag

		Bevestigd 		0.10%		0.00%		0.15%		0.04%		0.00%

		Mogelijk		0.05%		0.30%		0.35%		0.30%		0.25%





		Totaal personeel 		1996		2673		1993		2665		1994



Nieuw



Bevestigd	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag 	2	0	3	1	0	Mogelijk	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag 	1	8	7	8	5	





Totaal



Bevestigd	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag 	Vrijdag 	8	12	12	14	12	Mogelijk	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag 	Vrijdag 	4	14	16	30	11	Andere 	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag 	Vrijdag 	82	137	93	154	99	





Totaal %



Bevestigd	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag	4.0080160320641279E-3	4.4893378226711564E-3	6.0210737581535374E-3	5.2532833020637899E-3	Mogelijk	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag	2.004008016032064E-3	5.2375607931163482E-3	8.0280983442047159E-3	1.125703564727955E-2	Andere	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag	4.1082164328657314E-2	5.12532734754957E-2	4.6663321625689917E-2	5.778611632270169E-2	





Nieuw %



Bevestigd 	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	1.002004008016032E-3	0	1.5052684395383843E-3	3.7523452157598499E-4	0	Mogelijk	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	5.0100200400801599E-4	2.9928918817807705E-3	3.5122930255895636E-3	3.0018761726078799E-3	2.5075225677031092E-3	







Week 43

		Totaal 		Maandag		Dinsdag 		Woensdag		Donderdag 		Vrijdag 

		Bevestigd

		Mogelijk

		Andere 

		Totaal afwezig		0		0		0		0		0





		Nieuw 		Maandag		Dinsdag		Woensdag		Donderdag		Vrijdag 

		Bevestigd

		Mogelijk

		Totaal 		0		0		0		0		0





		Totaal %		Maandag		Dinsdag 		Woensdag		Donderdag		Vrijdag

		Bevestigd		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		Mogelijk		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		Andere		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!





		Nieuw %		Maandag		Dinsdag 		Woensdag		Donderdag		Vrijdag

		Bevestigd 		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		Mogelijk		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!





		Totaal personeel 



Nieuw



Bevestigd	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag 	Mogelijk	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag 	





Totaal



Bevestigd	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag 	Vrijdag 	Mogelijk	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag 	Vrijdag 	Andere 	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag 	Vrijdag 	





Totaal %



Bevestigd	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag	0	0	0	0	Mogelijk	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag	0	0	0	0	Andere	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag	0	0	0	0	





Nieuw %



Bevestigd 	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	0	0	0	0	0	Mogelijk	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	0	0	0	0	0	







Evolutie 2w

				Week 41										Week 42

		Totaal		Maandag		Dinsdag		Woensdag		Donderdag		Vrijdag		Maandag		Dinsdag		Woensdag		Donderdag		Vrijdag

		Bevestigd 		7		4		5		5		5		8		12		12		14		12

		Mogelijk		3		6		12		10		12		4		14		16		30		11

		Andere		121		125		139		149		152		82		137		93		154		99





				Week 41										Week 42

		Nieuw		Maandag		Dinsdag		Woensdag		Donderdag		Vrijdag		Maandag		Dinsdag		Woensdag		Donderdag		Vrijdag

		Bevestigd		1		0		1		1		1		2		0		3		1		0

		Mogelijk		0		1		8		1		5		1		8		7		8		5





				Week 41										Week 42

		Totaal %		Maandag		Dinsdag		Woensdag		Donderdag		Vrijdag		Maandag		Dinsdag		Woensdag		Donderdag		Vrijdag

		Bevestigd		0.3%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.4%		0.4%		0.6%		0.5%		0.6%

		Mogelijk		0.1%		0.2%		0.5%		0.4%		0.4%		0.2%		0.5%		0.8%		1.1%		0.6%

		Andere		4.7%		4.9%		5.2%		5.9%		5.7%		4.1%		5.1%		4.7%		5.8%		5.0%





				Week 41										Week 42

		Nieuw %		Maandag		Dinsdag		Woensdag		Donderdag		Vrijdag		Maandag		Dinsdag		Woensdag		Donderdag		Vrijdag

		Bevestigd 		0.04%		0.00%		0.04%		0.04%		0.04%		0.10%		0.00%		0.15%		0.04%		0.00%

		Mogelijk		0.00%		0.04%		0.30%		0.04%		0.19%		0.05%		0.30%		0.35%		0.30%		0.25%



Totaal



Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	7	4	5	5	5	8	12	12	14	12	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	3	6	12	10	12	4	14	16	30	11	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	121	125	139	149	152	82	137	93	154	99	





Nieuw



Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	1	0	1	1	1	2	0	3	1	0	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	0	1	8	1	5	1	8	7	8	5	





Totaal %



Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	2.7386541471048514E-3	1.569242840329541E-3	1.8768768768768769E-3	1.9661816751867871E-3	1.8698578908002991E-3	4.0080160320641279E-3	4.4893378226711564E-3	6.0210737581535374E-3	5.2532833020637899E-3	6.018054162487462E-3	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	1.1737089201877935E-3	2.3538642604943117E-3	4.5045045045045045E-3	3.9323633503735743E-3	4.4876589379207179E-3	2.004008016032064E-3	5.2375607931163482E-3	8.0280983442047159E-3	1.125703564727955E-2	5.5165496489468406E-3	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	4.7339593114241005E-2	4.9038838760298159E-2	5.2177177177177174E-2	5.8592213920566259E-2	5.6843679880329095E-2	4.1082164328657314E-2	5.12532734754957E-2	4.6663321625689917E-2	5.778611632270169E-2	4.9648946840521561E-2	





Nieuw %



Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	3.9123630672926448E-4	0	3.7537537537537537E-4	3.9323633503735744E-4	3.7397157816005983E-4	1.002004008016032E-3	0	1.5052684395383843E-3	3.7523452157598499E-4	0	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	0	3.9231071008238524E-4	3.003003003003003E-3	3.9323633503735744E-4	1.8698578908002991E-3	5.0100200400801599E-4	2.9928918817807705E-3	3.5122930255895636E-3	3.0018761726078799E-3	2.5075225677031092E-3	









Personeel CAW
Trend vorige week en deze week



Personeel 
Opgroeien



Personeel Opgroeien

Volgende sectoren zitten hier in: 

• CIG

• CKG

• GES+

• GI

• OBC

• OOOC

• OVBJ



Personeel Opgroeien

Totaal Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Bevestigd 15 12 17 22 28
Mogelijk 14 36 48 51 52
Andere 126 143 152 191 200
Totaal afwezig 155 191 217 264 280


Week 41

		Totaal 		Maandag		Dinsdag 		Woensdag		Donderdag 		Vrijdag 

		Bevestigd		8		9		17		14		12

		Mogelijk		21		31		21		28		23

		Andere 		117		134		159		160		174

		Totaal afwezig		146		174		197		202		209





		Nieuw		Maandag		Dinsdag		Woensdag		Donderdag		Vrijdag

		Bevestigd		6		4		4		3		3

		Mogelijk		16		28		10		16		11

		Totaal %		Maandag		Dinsdag 		Woensdag		Donderdag		Vrijdag

		Bevestigd		0.1%		0.1%		0.3%		0.2%		0.2%

		Mogelijk		0.3%		0.5%		0.3%		0.4%		0.3%

		Andere		1.8%		2.0%		2.5%		2.2%		2.5%

		Nieuw %		Maandag		Dinsdag 		Woensdag		Donderdag		Vrijdag

		Bevestigd 		0.09%		0.06%		0.06%		0.04%		0.04%

		Mogelijk		0.24%		0.42%		0.16%		0.22%		0.16%

		Totaal personeel 		6,647		6,739		6,400		7,412		7,004





Week 42

		Totaal 		Maandag		Dinsdag 		Woensdag		Donderdag 		Vrijdag 

		Bevestigd		15		12		17		22		28

		Mogelijk		14		36		48		51		52

		Andere 		126		143		152		191		200

		Totaal afwezig		155		191		217		264		280

		Nieuw 		Maandag		Dinsdag		Woensdag		Donderdag		Vrijdag 

		Bevestigd		5		2		4		8		4

		Mogelijk		15		29		36		26		23

		Totaal 		20		31		40		34		27

		Totaal %		Maandag		Dinsdag 		Woensdag		Donderdag		Vrijdag

		Bevestigd		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%

		Mogelijk		0.2%		0.5%		0.8%		0.8%		0.7%

		Andere		1.9%		2.0%		2.4%		2.9%		2.8%

		Nieuw %		Maandag		Dinsdag 		Woensdag		Donderdag		Vrijdag

		Bevestigd 		0.07%		0.03%		0.06%		0.12%		0.06%

		Mogelijk		0.22%		0.41%		0.56%		0.39%		0.32%

		Totaal personeel 		6,702		7,137		6,392		6,687		7,160



Nieuw



Bevestigd	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag 	5	2	4	8	4	Mogelijk	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag 	15	29	36	26	23	





Totaal



Bevestigd	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag 	Vrijdag 	15	12	17	22	28	Mogelijk	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag 	Vrijdag 	14	36	48	51	52	Andere 	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag 	Vrijdag 	126	143	152	191	200	





Totaal %



Bevestigd	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag	2.2381378692927483E-3	1.6813787305590584E-3	2.6595744680851063E-3	3.2899656049050394E-3	Mogelijk	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag	2.	0889286780065653E-3	5.0441361916771753E-3	7.5093867334167707E-3	7.6267384477344104E-3	Andere	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag	1.8800358102059087E-2	2.0036429872495445E-2	2.3779724655819776E-2	2.8562883206221027E-2	





Nieuw %



Bevestigd 	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	7.460459564309161E-4	2.8022978842650974E-4	6.2578222778473093E-4	1.196351129056378E-3	5.5865921787709492E-4	Mogelijk	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	2.2381378692927483E-3	4.0633319321843912E-3	5.6320400500625778E-3	3.8881411694332286E-3	3.2122905027932962E-3	







Week 43

		Totaal 		Maandag		Dinsdag 		Woensdag		Donderdag 		Vrijdag 

		Bevestigd

		Mogelijk

		Andere 

		Totaal afwezig		0		0		0		0		0

		Nieuw 		Maandag		Dinsdag		Woensdag		Donderdag		Vrijdag 

		Bevestigd

		Mogelijk

		Totaal 		0		0		0		0		0

		Totaal %		Maandag		Dinsdag 		Woensdag		Donderdag		Vrijdag

		Bevestigd		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		Mogelijk		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		Andere		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		Nieuw %		Maandag		Dinsdag 		Woensdag		Donderdag		Vrijdag

		Bevestigd 		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		Mogelijk		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		Totaal personeel 



Nieuw



Bevestigd	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag 	Mogelijk	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag 	





Totaal



Bevestigd	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag 	Vrijdag 	Mogelijk	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag 	Vrijdag 	Andere 	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag 	Vrijdag 	





Totaal %



Bevestigd	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag	0	0	0	0	Mogelijk	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag	0	0	0	0	Andere	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag	0	0	0	0	





Nieuw %



Bevestigd 	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	0	0	0	0	0	Mogelijk	Maandag	Dinsdag 	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	0	0	0	0	0	







Evolutie 2w

				Week 41										Week 42

		Totaal		Maandag		Dinsdag		Woensdag		Donderdag		Vrijdag		Maandag		Dinsdag		Woensdag		Donderdag		Vrijdag

		Bevestigd 		8		9		17		14		12		15		12		17		22		28

		Mogelijk		21		31		21		28		23		14		36		48		51		52

		Andere		117		134		159		160		174		126		143		152		191		200

				Week 41										Week 42

		Nieuw		Maandag		Dinsdag		Woensdag		Donderdag		Vrijdag		Maandag		Dinsdag		Woensdag		Donderdag		Vrijdag

		Bevestigd		6		4		4		3		3		5		2		4		8		4

		Mogelijk		16		28		10		16		11		15		29		36		26		23

				Week 41										Week 42

		Totaal %		Maandag		Dinsdag		Woensdag		Donderdag		Vrijdag		Maandag		Dinsdag		Woensdag		Donderdag		Vrijdag

		Bevestigd		0.1%		0.1%		0.3%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%

		Mogelijk		0.3%		0.5%		0.3%		0.4%		0.3%		0.2%		0.5%		0.8%		0.8%		0.7%

		Andere		1.8%		2.0%		2.5%		2.2%		2.5%		1.9%		2.0%		2.4%		2.9%		2.8%

				Week 41										Week 42

		Nieuw %		Maandag		Dinsdag		Woensdag		Donderdag		Vrijdag		Maandag		Dinsdag		Woensdag		Donderdag		Vrijdag

		Bevestigd 		0.09%		0.06%		0.06%		0.04%		0.04%		0.07%		0.03%		0.06%		0.12%		0.06%

		Mogelijk		0.24%		0.42%		0.16%		0.22%		0.16%		0.22%		0.41%		0.56%		0.39%		0.32%



Totaal



Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	8	9	17	14	12	15	12	17	22	28	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	21	31	21	28	23	14	36	48	51	52	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	117	134	159	160	174	126	143	152	191	200	





Nieuw



Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	6	4	4	3	3	5	2	4	8	4	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	16	28	10	16	11	15	29	36	26	23	





Totaal %



Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	1.203550473897999E-3	1.335509719542959E-3	2.6562500000000002E-3	1.8888289260658392E-3	1.7133066818960593E-3	2.2381378692927483E-3	1.6813787305590584E-3	2.6595744680851063E-3	3.2899656049050394E-3	3.910614525139665E-3	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	3.1593199939822475E-3	4.6000890339813029E-3	3.2812499999999999E-3	3.7776578521316784E-3	3.2838378069674472E-3	2.0889286780065653E-3	5.0441361916771753E-3	7.5093867334167707E-3	7.6267384477344104E-3	7.2625698324022348E-3	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	1.7601925680758235E-2	1.9884255824306276E-2	2.4843750000000001E-2	2.1586616297895305E-2	2.4842946887492862E-2	1.8800358102059087E-2	2.0036429872495445E-2	2.3779724655819776E-2	2.8562883206221027E-2	2.7932960893854747E-2	





Nieuw %



Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	9.0266285542349933E-4	5.9355987535242619E-4	6.2500000000000001E-4	4.0474905558553697E-4	4.2832667047401483E-4	7.460459564309161E-4	2.8022978842650974E-4	6.2578222778473093E-4	1.196351129056378E-3	5.5865921787709492E-4	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	2.4071009477959981E-3	4.1549191274669831E-3	1.5625000000000001E-3	2.1586616297895305E-3	1.5705311250713877E-3	2.2381378692927483E-3	4.0633319321843912E-3	5.6320400500625778E-3	3.8881411694332286E-3	3.2122905027932962E-3	









Personeel Opgroeien
Trend vorige week en deze week



Personeel VAPH



Personeel VAPH
• VAPH-voorzieningen registreren anders
• We nemen hier de laatste registratie van elke voorziening die heeft 

ingediend in die week

Week 41 Week 42
Aantal voorzieningen 66 85



Terugkoppeling werkgroepen
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Projectgroep Richtlijnen – 21/10/2020

Goedkeuring richtlijnen / documenten voor Welzijnswerk, GGZ, 
REVA, VAPH en Thuiszorg 

Eerdere beslissingen TF maandag + kleine wijzigingen in de 
lijn van beslissingen overlegcomité
Sommige elementen al gecommuniceerd, anderen 
versturen na TF
Herbekijken van de richtlijnen als de barometer en de regels 
gekend zijn; Vraag tot intersectorale afstemming over hoe 
koppeling met barometer kan verlopen

Ouderenzorg: al addendum verstuurd, nu verdere herwerking 
richtlijnen obv nieuwe teststrategie en quarantaineregels
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Projectgroep Richtlijnen – 21/10/2020

Veel vragen rond nieuwe teststrategie
Zorg en gezondheid werkt stappenplan uit; zal ook gedeeld 
worden met de andere sectoren zodat dit kan verwerkt worden in 
de richtlijnen
Vraag tot uitbreiding testen bij uitbraak bij jeugdhulp/VAPH: nu 
enkel uitbraak op niveau van leefgroepen, best brengen naar 
niveau voorziening
Vraag tot invulling term zorgprofessional

Varia
Impact avondklok voor mantelzorgers: geen attesten 
voorzien



Testen en quarantaine

Geënt op bestaande doelstellingen van een gericht beleid inzake testen (in de 
voorziening) én contactopsporing

Gekoppeld aan de bestaande maatregelen (o.a. invulling periode voorzichtigheid)

Rekening houdende met nationale beslissingen – alle functiecategorieën 
zorgpersoneel geïncludeerd

Uitgewerkt in een helder stappenplan



Testen en quarantaine 
zorgpersoneel = HRC

Zorgpersoneel 
Test op dag 5 en 7 dagen quarantaine
Mogelijkheid tot werken indien noodzakelijk voor continuïteit van zorg, 
binnen een COVID-afdeling of zonder contact met kwetsbare personen



Bewoner = HRC
buiten de WZC-werking 

Nieuwe bewoner wordt gezien als HRC
Test op dag 5 en 7 dagen quarantaine + 7 dagen voorzichtigheid
Vroeger kan; wordt toevertrouwd aan lokale medisch verantwoordelijke(n)
Overleg ZH

Bewoner als HRC: 
vb. bij contact met index buiten de voorziening
Zelden
Test op dag 5 ; 7 dagen quarantaine + 7 dagen voorzichtigheid

Voorzichtigheid wordt bepaald door medisch verantwoordelijke
Max: Quarantaine
Min: LRC maatregelen



Bredere testing
in kader van uitbraakpreventie

na 1 of meerder besmettingen
op basis van risicoanalyse
risico-inschatting wordt toevertrouwd aan de lokale medisch 

verantwoordelijke(n).

Bestaande maatregelen in functie van testresultaat
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PG Testing
Nieuwe teststrategie – beslissing IMC

Inzake staalafname en laboanalyse worden volgende prioriteiten bepaald, die ingaan vanaf 21 
oktober: 

0. De labocapaciteit op Belgisch grondgebied moet in de eerste plaats ten dienste staan van de 
volksgezondheid. Labo’s dienen onderstaande prioriteiten altijd voorrang te geven. 

1. De hoogste prioriteit inzake staalafname en laboanalyse ligt ten allen tijde op symptomatische 
patiënten, met een bijzondere aandacht voor de ernstig zieke patiënten, de 
gezondheidswerkers en de personen boven 65 jaar en met comorbiditeiten. 

2. De tweede prioriteit betreft de staalafname en laboanalyse bij clusters in collectiviteiten, 
zowel binnen als buiten de zorg.   

3. De derde prioriteit betreft preventieve screening voor volgende doelgroepen: nieuwe 
bewoners van ouderenzorginstellingen, nieuwe bewoners met een risicoprofiel (ouder dan 65 
of comorbiditeiten) in andere zorgvoorzieningen, mensen die gehospitaliseerd worden 

Andere preventieve screening wordt tot en met 15 november opgeschort.  

Dit betekent ook dat tot en met 15 november het testen van individueel asymptomatische 
personen wordt opgeschort. Het gaat met name om de hogerisicocontacten (buiten het 
beheer van clusters), en de personen die terugkeren uit rode zones en op basis van het 
zelfevaluatieinstrument tot op heden getest werden. 

Voor zorgprofessionals wordt een uitzondering gemaakt: contacten met een hoog risico die 
werkzaam zijn in de zorg kunnen worden getest. Asymptomatische zorgprofessionals die een 
positieve PCR-test hebben, mogen echter blijven werken als hun aanwezigheid noodzakelijk is voor 
de continuïteit van de zorg (op basis van een risicoanalyse die specifiek is voor hun omgeving): deze 
uitzondering wordt momenteel beperkt tot inzet van deze professionals op afdelingen voor COVID-
zorg of zonder direct patiëntencontact 
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PG Testing
Aankoop van testen door Vlaanderen

Context

De Vlaamse Regering is bereid om een groot aantal sneltesten
aan te kopen en wil nu vrijdag een eerste beslissing over een 
spoedaankoop nemen.

Deze aankoop is complementair aan (niet afhankelijk van) de 
aankoop die door het FAGG zal gebeuren. 

Kabinet van minister Beke vraagt advies aan PG Testen
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PG Testing
Aankoop van testen door Vlaanderen

Advies over aankoop:

Akkoord om in te zetten op zorg, onderwijs en bedrijven 
(verdeling te bespreken)

dd
Starten met aankoop van 1,5 mio sneltesten
Max. ranking FAGG volgen. Abott geniet de voorkeur 
(gevoeligheid en specificiteit ok, 5€). 
Best inzetten op 2 à 3 sneltesten, omwille van schaarste en 
levertermijnen. 
Wachten met speekseltesten: nog niet op de markt.
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PG Testing
Aankoop van testen door Vlaanderen

Consensus over:
Voorzieningen met kwetsbare personen:

Symptomatische bewoners en personeel
PCR + antigeen
Gelijktijdige afname → wetenschappelijke studie

Asymptomatische bewoners en personeel:
PCR 
Antigeen: via studie (2 à 3 tal weken) : enten op PICOV-studie en bij 
uitbraken

Onderwijs: 
Studie: mogelijkheid om te koppelen aan lopende studie in secundaire scholen 

Verder te bespreken:
Scoop? oa Opgroeien?
Afname: door wie + frequentie. Voldoende capaciteit?
Plus: ook ifv vervolgaankoop en te maken keuzes.
Logistiek
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Projectgroep Materiaal – 21/10/2020
Overzicht bestellingen en leveringen

Leveren van noodpakketten (schorten, face-shields, … ) aan 
woonzorgcentra

Andere sectoren blijven ook mogelijkheid om aanvragen te 
plaatsen
Normale leveringen van PBM blijven doorlopen

Push-leveringen van beschermingsmiddelen eindejaarperiode
Voldoende voorraad tot eind januari

Varia
Stoffen mondmaskers: richtlijnen Sciensano niet aangepast; wel 
ongerustheid n.a.v. mediaberichten en telefoons 
contactonderzoekers



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 207.900 207.100 29.399 177.701 0 0

HANDSCHOENEN
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO S 390.000 390.000 111.150 278.850 0 0
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO M 7.400.000 4.494.400 1.011.100 3.483.300 0 2.905.600
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO L 535.000 535.000 124.400 410.600 0 0
TOTAAL 8.325.000 5.419.400 1.246.650 4.172.750 0 2.905.600

Projectgroep Materiaal
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Projectgroep externe partners – 21/10/2020
Bespreking cascade over mogelijkheden om personeelstekorten op te 

vangen, aan de hand van initiatieven binnen de organisatie zelf als 
externe ondersteuning. 

Verdere afstemming is nog nodig over enkele mogelijkheden 
(politiek; met sociale partners; ...) zoals uitbreiding 0800-nummer.
Belangrijk is daarbij om de cliënt voor ogen te houden en de 
nodige afstemming interdisciplinair en binnen een organisatie te 
bekijken. Sectoren zijn best geplaatst om in te vullen hoe ze 
omgaan met het essentiële zorgverlening. 
Enkele punten moeten ook nog afgestemd worden op federaal en 
Vlaams niveau (bv. inkomen jobstudenten; onderwijs; 
werknemers uit externe sectoren; ...) 

Verdere afstemming zal nog gebeuren, nadien wordt cascade 
document afgewerkt. 

Belang van nood wordt erkend, maar pas na verdere afstemming 
communiceren.



Communicatie



Varia
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