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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 

WZC/GAW GZZ/REVA VAPH

aantal voorzieningen opgevolgd bij het begin van de week 121 4 /

aantal voorzieningen in opvolging bijgekomen in de loop 
van de week 11 1 /

aantal voorzieningen in opvolging afgesloten in de loop van 
de week 30 0 /

Voorzieningen opgevolgd door OST op het einde van de week 102 4 16

Zonder uitbraak 0 0 6

Met uitbraak in de loop van de opvolging (1) 102 4 10

Waarvan grote uitbraken op het einde van deze week 
(2) 49 2 4

met hoger aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week 

26 0 /

met zelfde aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners als eind vorige week 

8 1 /

met lager aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week

15 1 /

Acties in de loop van de week

Plaatsbezoeken 4 0 0

Crisismanagers nieuw aangesteld 0 0

Crisismanagers actief op het einde van de week 0 0



Evolutie WZC/GAW/SFG



Evolutie VAPH



Registratiegraad



# voorzieningen die dagelijks 
registreren

Noot: VAPH-voorzieningen moeten enkel indienen bij besmettingen. 

Week 7 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Gemiddeld Percentage Alle voorzieningen

WZC 710 714 701 704 677 701,2 85,4% 821

GAW 413 416 408 412 400 409,8 50,4% 813

GGZ/REVA 106 108 104 406 105 165,8 139,3% 119

VAPH 47 39 40 59 43 45,6 23,6% 193



Evolutie 



Personeel WZC



Personeel woonzorgcentra

Totale afwezigheid Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Mogelijk 157 148 158 175 168

Bevestigd 572 514 557 478 398

Quarantaine 209 219 193 170 161

Andere 1.915 2.038 2.068 2.120 2.053

Totaal 2.853 2.919 2.976 2.943 2.780



Personeel woonzorgcentra

Trend vorige week en deze week



Personeel woonzorgcentra
Trend afgelopen maand



Personeel woonzorgcentra
Trend sinds september



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 25 81 9 115

Groep 8 30 14 8 60

BKO 5 15 4 3 27

Andere 5 12 4 5 26

Eindtotaal 18 82 103 25 228



Personeel KIND & GEZIN

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

ANTWERPEN 4 19 17 4 44

BRUSSEL 1 3 1 0 5

LIMBURG 1 14 23 5 43

OOST-VLAANDEREN 5 15 29 9 58

VLAAMS-BRABANT 3 5 10 3 21

WEST-VLAANDEREN 3 25 23 4 55

Onbekend 1 1 0 0 2

Eindtotaal 18 82 103 25 228



Personeel KIND & GEZIN



Personeel 
Thuiszorg & 
Gezinszorg



Personeel Thuiszorg & Gezinszorg



Personeel CAW  
VAPH 
GGZ/REVA 
Opgroeien



Totaal % personeel afwezig

Sector %

CAW 5,7

Opgroeien 2,6

GGZ/REVA 3,6

VAPH 5,2



Terugkoppeling projectgroepen



Projectgroep Richtlijnen 16/02/2021 
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GEMS-advies bezoek WZC

Algemene voorwaarde: 90% bewoners en 70% personeel gevaccineerd, 
momentum van 10 dagen na tweede prik

Uitgangspunten: algemeen geldende regels burgers (referentie: 
alleenstaanden); geen verschil gevaccineerd-niet gevaccineerd bewoners; 
behoedzaamheid blijft!

Versoepelingen in fasen:
Intern: 

bewegingsvrijheid, individueel en leefgroepen (HRC beperken, bvb in 
restaurant)
personeel behoudt alle preventie- en hygiënemaatregelen

Extern-bezoek:
twee nauwe contacten, tweewekelijks wisselend, niet samen, bij 
voorkeur in aangepaste ruimte, ook kamer kan
sociale contacten buiten tot vier
voorziening verlaten kan, conform nationale bepalingen
mantelzorg-ondersteuning kan in de kamer
externe actoren cf Overlegcomité, aanbeveling voorafgaand testen
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Fase 2: na te verwachten RAG-advies ivm HRC
Verdere versoepelingen tussen bewoners en personeel 
(mondmasker)

Fase 3: na vaccinatie kwetsbare groepen
Verhogen aantal bezoeken, bezoekers per week en duur van het 
bezoek cfr. Maatschappij

GEMS-advies bezoek WZC
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Projectgroep Richtlijnen – 16 februari
Doorvertaling GEMS-advies naar Vlaanderen - eerste fase

Vaccinatiegraad als drempel, als bindende voorwaarde
Intern: 

maximale bewegingsvrijheid, individueel en leefgroepen (HRC 
beperken)
personeel behoudt alle preventie- en hygiënemaatregelen

Extern-bezoek:
geënt op nationale regels alleenstaanden
twee nauwe contacten, tweewekelijks wisselend, niet samen, bij 
voorkeur in aangepaste ruimte, op kamer kan
sociale contacten buiten tot vier
voorziening verlaten kan, conform nationale bepalingen
externe animatoren vooralsnog niet

Communicatie: eerste stap!; flankerende duidelijkheid over 
houding tov wie het anders doet (agentschap – ZI)
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Projectgroep Materiaal 17 februari
Geen agendapunten
Een stand van zaken van de levering en bestellingen PBM werd bezorgd
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Momenteel beschikken we over voldoende voorraad om aan 
de afnemende vraag te voldoen.

We bestellen onder lopende raamovereenkomsten en er zijn 
langetermijncontracten in voorbereiding. 

Aanvoer van nitril onderzoekshandschoenen blijft 
problematisch maar als het goed is, worden deze maand nog 
750K handschoenen geleverd.
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Projectgroep Externe Partners – 17 februari

Bespreking van en duiding bij laatste stand van zaken 
vaccinatiestrategie voor

Nieuwe personeelsleden die nog niet gevaccineerd zijn 
en gaan werken in een collectiviteit waar de vaccins al 
zijn gezet 
Nieuwe bewoners die nog geen vaccin gehad hebben
Bewoners die al 1 vaccin hebben gehad van pfizer
maar de 2de prik gemist hebben om een of andere 
reden: 
Personeelslid die 2e prik heeft gemist

Concrete invulling wordt op Teams geplaatst in een apart 
document



Projectgroep testing
17.02.2021
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Wetenschap
- Positieve evolutie, maar het is cruciaal om nu nog niet te versoepelen en af 

te wachten wat vnl. Britse variant zal doen (grotere ziektelast en mortaliteit -
momenteel 55% van infecties). Studie Harvard: Britse variant is langer 
besmettelijk. 

- Versoepelen op 1 maart kan grotere derde golf geven. 
Lente zal wel positieve factor zijn. 

- Testbeleid koppelen aan versoepelingen.
- Bevolking meenemen in verhaal: maatregelen blijven belangrijk – we 

hebben de situatie zelf in de hand

Testen
- Speekseltesten: onderwijs en kinderopvang koppelen (adviezen + beleid)
- Uitbraakgericht en preventief testen: neemt sterk af 
- Sneltesten: 

- nog voldoende voorraad – overheidsopdracht met optie tot aankoop 
in voorbereiding

- keel-neusafname minder invasief – boodschap zou vanuit TF testen 
moeten komen. Nieuwe testen zouden ook beter zijn op dat vlak.
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Postvaccinatie
- Teststrategie is niet gewijzigd: index onmiddellijk getest, HRC op dag 1 en 

dag 7. Bij brede uitbraak: dit herhalen tot situatie stabiliseert. 
Door de varianten wordt soms geadviseerd om frequenter te testen (vb. om 
4d). (nog niet in richtlijnen)

- Onderzoek: prof. Van Damme wil graag onderzoek doen over de 
besmettelijkheid na vaccinatie en vraagt gegevens van WZC (evt. andere 
collectiviteiten)

- Zorg en Gezondheid beschikt over gegevens uit e-loket en vaccinnet
- Te bekijken welke extra gegevens nodig zijn – evt. via medewerking 

van selectie van WZC
- Afspraak: volgende week overleg ZG – prof. Van Damme
- Oproep via koepels



Feedback vaccinatie zorgsectoren



Communicatie



Varia


