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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 4

WZC/GAW GZZ/REVA VAPH

aantal voorzieningen opgevolgd bij het begin van de week 118 6 /

aantal voorzieningen in opvolging bijgekomen in de loop 
van de week 28 1 /

aantal voorzieningen in opvolging afgesloten in de loop van 
de week 21 3 /

Voorzieningen opgevolgd door OST op het einde van de week 125 4 16

Zonder uitbraak 0 0 8

Met uitbraak in de loop van de opvolging (1) 125 4 8

Waarvan grote uitbraken op het einde van deze week 
(2) 68 2 6

met hoger aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week 

43 1 /

met zelfde aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners als eind vorige week 

4 1 /

met lager aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week

21 0 /

Acties in de loop van de week

Plaatsbezoeken 2 0 0

Crisismanagers nieuw aangesteld 0 0 0

Crisismanagers actief op het einde van de week 12 0 0



Evolutie WZC/GAW/SFG



Evolutie VAPH



Registratiegraad



# voorzieningen die dagelijks 
registreren

Noot: VAPH-voorzieningen moeten enkel indienen bij besmettingen. 

Week 4 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Gemiddeld Percentage Alle voorzieningen

WZC 719 688 704 718 698 705,4 85,9% 821

GAW 412 393 413 404 395 403,4 49,6% 813

GGZ/REVA 94 102 102 96 107 100,2 84,2% 119

VAPH 44 41 41 42 37 41 21,2% 193



Evolutie 



Personeel WZC



Personeel woonzorgcentra

Totale afwezigheid Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Mogelijk 156 174 162 171 160

Bevestigd 599 618 597 591 609

Quarantaine 178 198 196 212 220

Andere 1.620 1.690 1.748 1.852 1.885

Totaal 2.553 2.580 2.703 2.826 2.874



Personeel woonzorgcentra

Trend vorige week en deze week



Personeel woonzorgcentra
Trend afgelopen maand



Personeel 
Kind & Gezin



Personeel KIND & GEZIN
• Voorziening maken een melding over aan het agentschap Opgroeien
• Naar aanleiding van deze melding kan er een maatregel genomen 

worden: gedeeltelijke of volledige sluiting

Maatregel per type 

voorziening Gedeeltelijke sluiting Geen impact Volledige sluiting Nog te beslissen Eindtotaal

Gezin 0 12 70 8 90

Groep 3 19 18 6 46

BKO 0 11 3 1 15

Andere 0 8 7 9 24

Eindtotaal 3 50 98 24 175



Personeel KIND & GEZIN

Maatregel per provincie Gedeeltelijke sluiting Geen impact Volledige sluiting Nog te beslissen Eindtotaal

ANTWERPEN 0 14 26 2 42

BRUSSEL 0 4 0 0 4

LIMBURG 1 5 19 2 27

OOST-VLAANDEREN 0 12 19 12 43

VLAAMS-BRABANT 1 3 12 3 19

WEST-VLAANDEREN 1 12 22 5 40

Onbekend 0 0 0 0 0

Eindtotaal 3 50 98 24 175



Personeel KIND & GEZIN



Personeel 
Thuiszorg & 
Gezinszorg



Personeel Thuiszorg & Gezinszorg



Personeel CAW  
VAPH 
GGZ/REVA 
Opgroeien



Totaal % personeel afwezig

Sector %

CAW 4,6

Opgroeien 2,3

GGZ/REVA 2,9

VAPH 10



Terugkoppeling projectgroepen
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Projectgroep Richtlijnen – 26 januari

Richtlijnen worden aangepast aan de beslissingen van het 
Overlegcomité (isolatieperiode en testgebeuren); Z&G geeft voorzet, 
andere sectoren inspireren zich daarop.

Zoals vorige week gemeld worden Ag-sneltesten voor bezoekers ter 
beschikking gesteld aan WZC die daarmee aan de slag willen, met 
respect voor de daarbij afgesproken randvoorwaarden; voor de VAPH-
voorzieningen en de PVT worden operationele afspraken gemaakt.

Vraag aan de PG Testing: kan worden nagegaan of de bredere inzet 
van sneltesten aangewezen is, bvb in de jeugdhulp? 
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Projectgroep Richtlijnen – 26 januari

Een aantal WZC die het gebruik van FFP2-maskers oplegt aan 
bezoekers, wordt herinnerd aan de in dat verband vigerende richtlijnen.

Er is in de Projectgroep, gelet op de evoluties op dat vlak op het 
terrein, eensgezindheid over het belang van duidelijke informatie over 
resp. het opschorten van bezoekrecht en wie daartoe op welke manier 
beslist en kan beslissen. Vraag is nu of de gebeurtenissen van de 
afgelopen week de Taskforce aanzetten tot het initiëren van een meer 
actieve communicatie en zo ja, door wie aan wie.

Uitgangspunt daarbij blijft een – eventueel beperkte- fysieke 
bezoekmogelijkheid; een volledige lockdown is toegelaten op formele 
beslissing van de Gouverneur en/of Burgemeester maar met een 
beperking in tijd en met een duidelijk perspectief inzake een 
heropstart. Daarbij moeten de alternatieve mogelijkheden 
(raambezoek, videogesprekken, enz.)  mogelijk blijven. 
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Projectgroep Cijfers en Monitoring 26/01

Stand van zaken ZorgAtlas:

• Quarantaine-attesten: het dashboard is beschikbaar voor de 
gemeenten en 240 gemeenten hebben ondertussen de toegang 
aangevraagd. 

• Vaccinatieteller is gelanceerd en maakt gebruik van twee 
databronnen:
✓ Data vaccinetplus : deze bron wordt ook 

door Sciensano gebruikt.
✓ Data e-loket : deze bron wordt gebruikt om bijkomende 

informatie te bekomen van de bewoners in voorzieningen. Op 
dit moment gaat het om de woonzorgcentra maar later ook de 
andere voorzieningen.
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Projectgroep Cijfers en Monitoring 26/01

Vragen vanuit de leden:

• Vraag vanuit de koepels om de WZC-bevraging enkel in de week en 
niet meer in het weekend, enkel registreren als er een uitbraak is in 
het weekend.

• Vraag hoe lang de bevraging van de vaccinaties blijft lopen via e-
loket in de WZC: enkel tijdens de vaccinatiecampagne of nog 
verder? 

• Vraag ook om i.f.v. de opdracht van de population managers een 
koppeling te leggen met de federale vaccinations database. Dit om 
ook een beter zicht te krijgen op de verschillende doelgroepen.
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Projectgroep Psychosociaal Welzijn 26/01
1. Stand van zaken DeZorgSamen
• Webinar 23/01 ‘Minder piekeren, meer slaap’ – ca. 900 deelnemers
• Meer dan 80.000 websitebezoekers tot nu toe
• Lancering zorgscreener is uitgesteld naar 1/02

2. Huisartsen en psychosociale zorg in Covid tijd (Charlotte Sercu –
Domus Medica)

• In verschillende media boodschap gegeven aan mensen om bij 
psychische klachten naar de huisarts gaan

• Brochure met vuistregels opgesteld voor huisartsen. 
• Samenwerking met CAW opgezet zodat CAW contact kunnen opnemen 

met mensen waarvan huisartsen aangeven dat ze extra hulp kunnen 
gebruiken. 

• Aanbod ELP bekend gemaakt via de nieuwsbrieven
• ELP-zorg staat nog in kinderschoenen; samenwerking met eerste- en 

tweedelijnsdiensten is nog niet in alle regio’s optimaal; kan makkelijker 
opgenomen worden in huisartsenpraktijk met multidisciplinaire teams
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Zelfzorg van huisartsen: bevraging bij huisartsen
• bijna de helft van de huisartsen ervaarde in mei 2020 mentale 

druk of problemen
• bijna de helft gaf ook aan dat ze het op die manier niet langer 

dan 2 maanden volhouden

Op basis van deze resultaten heeft Domus Medica een winterplan 
opgesteld met 6 kernprincipes om huisartsen te ondersteunen in 
afgrenzen en uitvoeren van hun kerntaken tijdens de winter:

• Nadruk gelegd op zelfzorg en het eigen welzijn
• Aanbod DeZorgSamen bekend gemaakt; wekelijks is 1 van de 

tips in de nieuwsbrief opgenomen en daaraan het 
ondersteuningsaanbod gekoppeld

• Oproep tot deelname zorgbarometer
• Bekendmaking en ondersteuning mogelijkheden 

samenwerking CAW en ELP
• Verwijzen naar mogelijkheid om op kring niveau co-arts te 

consulteren



Feedback vaccinatie zorgsectoren



Communicatie



Varia


