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Terugkoppeling federale 
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Actuele situatie



Rapportage: 
Uitbraken en 
personeel 
Taskforce – 3/3



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 68 3 /

aantal voorzieningen in opvolging bijgekomen in de loop 
van de week 10 0 /

aantal voorzieningen in opvolging afgesloten in de loop van 
de week 24 1 /

Voorzieningen opgevolgd door OST op het einde van de week 54 2 18

Zonder uitbraak 0 0 6

Met uitbraak in de loop van de opvolging (1) 54 2 12

Waarvan grote uitbraken op het einde van deze week 
(2) 22 1 8

met hoger aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week 

14 1 /

met zelfde aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners als eind vorige week 

4 0 /

met lager aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week

4 0 /

Acties in de loop van de week

Plaatsbezoeken 1 0 0

Crisismanagers nieuw aangesteld 0 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 9 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Gemiddeld Percentage Alle voorzieningen

WZC 682 670 669 659 657 667,4 81,3% 821

GAW 422 380 368 394 396 392 48,2% 813

GGZ/REVA 107 101 104 106 107 105 88,2% 119

VAPH 40 39 33 31 48 38,2 19,8% 193



Evolutie 



Personeel WZC



Personeel woonzorgcentra

Totale afwezigheid Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Mogelijk 131 132 133 137 132

Bevestigd 284 251 228 224 208

Quarantaine 133 114 115 122 120

Andere 1.777 1.822 1.830 1.836 1.916

Totaal 2.325 2.319 2.306 2.319 2.376



Personeel woonzorgcentra

Trend vorige week en deze week



Personeel woonzorgcentra
Trend afgelopen maand



Personeel woonzorgcentra
Trend sinds vaccinaties



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 14 59 3 76

Groep 4 32 18 9 63

BKO 2 9 4 0 15

Andere 4 9 9 0 22

Eindtotaal 10 64 90 12 176

Week 8



Personeel KIND & GEZIN

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

ANTWERPEN 0 21 20 0 41

BRUSSEL 2 1 0 3 6

LIMBURG 1 6 10 2 19

OOST-VLAANDEREN 4 20 24 3 51

VLAAMS-BRABANT 3 6 12 3 24

WEST-VLAANDEREN 0 8 24 1 33

Onbekend 0 2 0 0 2

Eindtotaal 10 64 90 12 176

Week 8



Personeel KIND & GEZIN



Personeel 
Thuiszorg & 
Gezinszorg



Personeel Thuiszorg & Gezinszorg



Personeel CAW  
VAPH 
GGZ/REVA 
Opgroeien



Totaal % personeel afwezig

Sector %

CAW 5,7

Opgroeien 3,28

GGZ/REVA 3,5

VAPH 4,7



Terugkoppeling projectgroepen



Projectgroep Richtlijnen 02/03/2021

De Projectgroep neemt kennis van een verfijning van 
de Kaderrichtlijn thuiszorg m.b.t. het gebruik van 
(chirurgische) mondneusmaskers en keurt die goed.

De Projectgroep neemt kennis van de tekst die het 
hanteren van de 90- en 70%-vaccinatiegrens voor resp. 
bewoners en personeel in woonzorgcentra duidt en die 
de basis vormt voor een meer gedetailleerde update van 
de richtlijnen die later op de week vertrekt.



Projectgroep Materiaal 03/03/2021

Geen agendapunten 
De stand van zaken met betrekking tot de PBM 

wordt op Teams geplaatst
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Projectgroep Externe Partners – 03/03/2021

Geen specifieke agendapunten

Duidende dialoog over de stagemodaliteiten in 
vaccinatiecentra, over hoe de samenwerkingsafspraken 
lopen (en hoe dat lokaal verschillend kan zijn), …

Recente brief van onderwijs (24-02) over stages in 
zorgvoorzieningen wordt op Teams geplaatst



Projectgroep testing

03.03.2021
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Task Force Testen + wetenschap

Task Force testen: op agenda:
- Sequencing – varianten
- Sneltesten in Vlaanderen 
- Speekseltesten in Brussel
- Speekseltesten in onderwijs

Wetenschap:
- Nieuwe ziekenhuisopnames fluctueren sterk. Ziekenhuisbelasting blijft 

hoog. We moeten fase 2A proberen te vermijden. Nog onduidelijk of dit 
te wijten is aan de varianten. 

- Vrijdag terug overlegcomité – afweging tussen epid. situatie en welzijn:
- epidemiologische situatie laat geen versoepeling toe. Binnen 2 weken zal Britse 

variant overheersen (90% - nu 70%). 
- we moeten mensen blijven meekrijgen. 

- Ivm uitstel van 2de vaccinatiedosis Pfizer: modellen worden gemaakt
- Te bekijken voor najaar: aangepaste vaccins + rappelvaccinatie + andere 

virussen blijven onderdrukken
- Data ivm uitbraken na vaccinatie (project met prof. Van Damme) loopt. 

Betrokken voorzieningen worden op de hoogte gehouden.
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Teststrategie

Kunnen speekseltesten vanuit wetenschappelijk standpunt ook 
worden uitgebreid naar buitenschoolse opvang en 
kinderopvang?
Budget en capaciteit zijn eindig – de prioriteiten worden 
besproken in OCC.

Nieuwe bewoners: teststrategie niet aangepast. Kamerisolatie: 
bewoners die uit een ander WZC komen, komen uit een veilige 
omgeving. Andere nieuwe bewoners komen uit onveilige 
omgeving. Nieuwe richtlijnen moeten nog worden verstuurd.

Versoepelingen: voor werkgroep richtlijnen. Best wachten tot 
de groep 65+ is gevaccineerd.
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Uitbraakgericht en preventief testen



Afbouw operationele ondersteuning VAZG

Initieel: centrale rol voor VAZG voor managen van de schaarste
Verder belangrijke operationele rol bij implementatie van alle 
wijzigingen in het federale platform en platform bis
Trends: 

Sterke daling in testaanvragen
Volledige vaccinatie woonzorg komt in zicht
Voornamelijk uitbraakgerichte testing (kan ook via klinische 
labo’s)
Federaal platform behoudt meerwaarde voor sequencing
Federaal platform voor andere doelgroepen

Mankracht heroriënteren naar vaccinatiecampagne in de 
maatschappij



Concrete acties

Covid19testen gaat ertussenuit als mediërende operationele partner voor 
ouderenzorg
➢ → Voorzieningen treden rechtstreeks in contact met logistieke partners 
➢ → Voorzieningen treden rechtstreeks in contact met labo’s 

Blijft behouden:
➢ E-loket als bestelmodule
➢ Helpdesk van Praktijkcoach (technische ondersteuning)
➢ Beleidsmatige ondersteuning voor testbeleid
➢ Ondersteuning bij medische noodgevallen en ernstige problemen

Timing:
➢ Vanaf midden maart afbouw weekend- en avondpermanentie & 

operationele ondersteuning
➢ Volgende fase: afbouw e-loket en afbouw helpdesk Praktijkcoach (timing 

n.t.b.) 



Vragen

Mobiele equipes: 
Verbonden aan universitaire labo’s
Voorstel voor verlenging van financiering op tafel

Wat te doen met niet gevaccineerd personeel: mogen we PCR 
of sneltest opleggen? 

We kunnen dit niet opleggen. Aanbod voor repetitief testen blijft 
behouden. We geven mensen nieuwe kans om zich te laten 
vaccineren (samen met nieuw personeel). Extra sensibilisering 
waar nodig.



Feedback vaccinatie zorgsectoren



Toelichting communicatiestrategie
Marleen Van Dijk 



Communicatie



Varia


