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Projectgroep materiaal



TABEL WEEK 45

PRODUCT BESTELD GELEVERD VERDEELD VOORRAAD VERWACHT

Chirurgische maskers
TOTAAL 73.515.500 54.797.210 35.195.300 19.599.110 19.270.040

FFP2/3 maskers
TOTAAL 1.750.000 1.502.260 129.540 872.720 247.740

COMFORT MASKERS REUSABLE
TOTAAL 990.000 1.077.297 376.211 701.086 0

Alcoholhandgel
TOTAAL (in liter) 699.430 413.307 297.360 115.947 250.000

BRILLEN EN FACE SHIELDS
TOTAAL 25.350 10.980 1.970 9.010 14.370

SCHORTEN
TOTAAL 441.989 275.980 66.184 209.796 165.209

HANDSCHOENEN
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO S 390.000 390.000 111.150 278.850 0
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO M 7.400.000 5.510.950 2.089.400 3.421.550 1.889.050
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO L 535.000 535.000 124.400 410.600 0
TOTAAL 8.325.000 6.435.950 2.324.950 4.111.000 1.889.050
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Projectgroep Materiaal  

Aanpassingen van volume van een pakket extra 
beschermingsmiddelen en van de inhoud van noodpakketten. Die 
aanpassingen resulteren globaal genomen in een herberekening van 
aantallen die meer beantwoordt aan de reële noden van voorzieningen

Daarbij wordt ook aangekaart dat het belangrijk is dat voorzieningen 
hun noden ‘efficiënt’ melden, dat betekent gebundeld waar mogelijk. 
Zorg en Gezondheid zal in een brief aan de voorzieningen een en ander 
concreet duiden. Die brief wordt bezorgd aan de koepels en wordt ook 
meegestuurd met leveringen.



Projectgroep 
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Situatie in voorzieningen

• WZC: 
• Aantal uitbraakgerichte testen neemt licht af:

deze week 25.000 ingepland, vorige week 29.000
• Snelheid van resultaat blijft cruciaal om kort op de bal te 

spelen
• VAPH: meer testaanvragen en meer besmettingen bij 

bewoners en personeel
• Federaal testplatform: 

• Opschaling is positief
• Nieuwe voorschrijftool wordt stapsgewijs in gebruik 

genomen.
• Teststrategie: zie verder.
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Wetenschap

• Aantal besmettingen en ziekenhuisopnames evolueert 
voorzichtig positief

• Prof. Hens en Goossens coördineren Europese projecten en 
faciliteren een Europees draagvlak voor een breed beleid dat 
moet helpen bij de test- en exitstrategie.

• Significante verschillen in plaats van overlijden: in Vlaanderen 
meer in WZC, in Wallonië en Brussel meer in ziekenhuizen. 
Mogelijke verklaringen: vroegtijdige zorgplanning zorgt ervoor 
dat mensen minder vaak naar ZH gaan vanuit WZC + 
daarnaast wordt sterk ingezet op thuiszorg. In Vlaanderen ook 
meer CRA’s.
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Sneltesten
• Strategie:

• IMC-beslissing is ondertussen gekend.
• TF: belangrijk om samen met de regio’s een coherent en 

consistent beleid te voeren. Dit is cf. beslissing Vlaamse 
Regering. Prof. Goossens adviseert om de inzet van sneltesten
in de verschillende sectoren via piloten te testen.

• Vlaamse aankoop: 
• Bestelling van 1,1 mio bij 5 leveranciers = om alles uit te testen 

en later een grotere bestelling te kunnen doen
• Budget voor wetenschappelijke studie: via PICOV en RAG 

(dubbel testen bij uitbraak)
• Inzet: zie hoger + cf. vorige PG testen

• Commerciële initiatieven: 
• Federale overheid: uitwerking van teststrategie én wetgevend 

kader
• Voor het organiseren van systematische screening of 

bevolkingsonderzoek is toelating van Zorg en Gezondheid 
nodig
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Heropstart preventief testen 
Vanaf 12/11/2020 – 10.000 testen extra voor België waarvan 

5.500 voor Vlaanderen voorbehouden voor preventieve 
screenings

Huidige benutting testcapaciteit collectiviteiten +/- 5000-5.500 
testen op weekdagen uitbraakgericht (OZ, VAPH, PVT/REVA)

Vanaf 12/11: 10.000-11.000 testen / dag voor Vlaanderen = 
gelijkaardig aan 1e golf

IMC-beslissing 5/11/2020:
Heropstarten van preventieve testing bij medewerkers in 
zorgvoorzieningen waar geen uitbraak is
Herhaaldelijk testen, geen one-shot 
Regio’s bepalen verdere uitvoering
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Heropstart preventief testen 
Starten met eenmalige oproep tot preventieve testing in te 

plannen tussen 12/11 en +/- 22/11 
Geen drempelwaarde
Focus op voorzieningen zonder uitbraken
Beslissing tot testing wordt lokaal genomen i.s.m. medisch 
verantwoordelijke(n) 
Enkel medewerkers 
WZC, CVH, PVT en residentiële VAPH
Voor WZC omschakeling naar nieuwe CTPC-tool verplicht 
(ter vervanging van Cyberlab) 

Evaluatie van bovenstaande in 2e helft week van 16/11:
In functie van heropstart scholen (mogelijke verhoging in 
testing van HRC bij clusters in test- en triagecentra)
In functie van opschaling testcapaciteit (cf. platform.bis)
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Opvolging document ‘personeelsinzet’ 

Bespreking van het geactualiseerd document “personeelsinzet”, 
met oog op het formuleren van een omzendbrief naar de 
voorzieningen



Communicatie



Varia
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