
Overzicht vragenlijst COVID-registratie – Vragenlijst vanaf 01-06-2021 

INLEIDENDE TEKST 
 
COVID-19 data: registratie gegevens bewoners opvangcentra CAW 

Dit formulier dient om informatie te verzamelen betreffende COVID-19 bij de bewoners in de 
opvangcentra van de CAW. 
  
U vult de registratie wekelijks op dinsdag in. Als gevraagd wordt naar gegevens over de afgelopen 
dag, hebben deze betrekking op de dag voorafgaand aan de registratie (in principe maandag). Als 
gevraagd wordt naar gegevens "sinds de vorige registratie", vult u het aantal besmettingen / 
ziekenhuisopnames / overlijdens in dat zich voordeed sinds de laatste keer dat u deze gegevens 
registreerde (in principe de voorbij week). 
  
Belangrijk: als er in het opvangcentrum positief geteste personen verblijven, vult u de registratie 
dagelijks in tot het totaal aantal positief geteste bewoners in het opvangcentrum terug nul is.  
  
U kunt enkel cijfers invullen. Vul zoveel mogelijk het antwoord in, ook als dit 0 (nul) is. Indien 
gegevens niet gekend zijn laat u het veld open. 
  
Voor meer informatie met betrekking tot de gevalsdefinities en richtlijnen:  
https://www.zorg-en-gezondheid.be/coronavirus-covid-19 
  

VRAGENLIJST: 
 

Wat is de naam van het opvangcentrum:  
niet wijzigen indien reeds ingevuld! 
  
De reële bezetting: het totaal aantal bewoners (volwassenen en kinderen) dat de afgelopen dag 
effectief in het betrokken opvangcentrum verbleef. 

  
Het aantal bewoners die sinds de vorige registratie een mogelijke Covid-19 besmetting hebben 
opgelopen.  
Gelieve voor mogelijke gevallen de volgende definitie te hanteren: elke persoon die symptomen 
ontwikkelt die voldoen aan de gevalsdefinitie van Sciensano (zie https://covid-
19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsdefinitie-en-testing) 

  
Het aantal bewoners die sinds de vorige registratie positief getest zijn op Covid-19. 
Het gaat hier om de bewoners die effectief Covid-19 getest zijn. Personen waarvan de testresultaten 
nog niet bekend zijn maar die wel symptomen vertonen, worden geteld in de categorie “mogelijk 
besmet met Covid-19” 
  
Het totale aantal bewoners die nu in het opvangcentrum verblijven die mogelijk besmet zijn met 
Covid-19. 
Gelieve voor mogelijke gevallen de volgende definitie te hanteren: elke persoon die symptomen 
ontwikkelt die voldoen aan de gevalsdefinitie van Sciensano (zie https://covid-
19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsdefinitie-en-testing) 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zorg-en-gezondheid.be%2Fcoronavirus-covid-19&data=04%7C01%7Csabine.jakiela%40vlaanderen.be%7C614a4f1280054f1baf1408d9202665f4%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637576171565340714%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=67aVc89aZ4%2FmGin62zdvDHqpuyR7kv3ueaE%2BKCitnVk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.sciensano.be%2Fnl%2Fcovid-19-gevalsdefinitie-en-testing&data=04%7C01%7Csabine.jakiela%40vlaanderen.be%7C614a4f1280054f1baf1408d9202665f4%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637576171565350671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LyJWZ9qqWWSEDuME8xqMozYhLHxS9QN0TjAx13UX86Y%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.sciensano.be%2Fnl%2Fcovid-19-gevalsdefinitie-en-testing&data=04%7C01%7Csabine.jakiela%40vlaanderen.be%7C614a4f1280054f1baf1408d9202665f4%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637576171565350671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LyJWZ9qqWWSEDuME8xqMozYhLHxS9QN0TjAx13UX86Y%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.sciensano.be%2Fnl%2Fcovid-19-gevalsdefinitie-en-testing&data=04%7C01%7Csabine.jakiela%40vlaanderen.be%7C614a4f1280054f1baf1408d9202665f4%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637576171565350671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LyJWZ9qqWWSEDuME8xqMozYhLHxS9QN0TjAx13UX86Y%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.sciensano.be%2Fnl%2Fcovid-19-gevalsdefinitie-en-testing&data=04%7C01%7Csabine.jakiela%40vlaanderen.be%7C614a4f1280054f1baf1408d9202665f4%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637576171565350671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LyJWZ9qqWWSEDuME8xqMozYhLHxS9QN0TjAx13UX86Y%3D&reserved=0


Het totale aantal bewoners die nu in het opvangcentrum verblijven die positief getest zijn op 
Covid-19. 
Het gaat hier om de bewoners die effectief Covid-19 getest zijn. Personen waarvan de testresultaten 
nog niet bekend zijn maar die wel symptomen vertonen, worden geteld in de categorie “mogelijk 
besmet met Covid-19” 
  
Het aantal bewoners die sinds de vorige registratie in het ziekenhuis zijn opgenomen omdat ze 
mogelijk besmet zijn met Covid-19. 
Gelieve voor mogelijke gevallen de volgende definitie te hanteren: elke persoon die symptomen 
ontwikkelt die voldoen aan de gevalsdefinitie van Sciensano (zie https://covid-
19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsdefinitie-en-testing) 
  
Het aantal bewoners die sinds de vorige registratie in het ziekenhuis zijn opgenomen en positief 
getest zijn op Covid-19.  
Het gaat hier om de bewoners die effectief Covid-19 getest zijn. Personen waarvan de testresultaten 
nog niet bekend zijn maar die wel symptomen vertonen, worden geteld in de categorie “mogelijk 
besmet met Covid-19” 
  
Het totale aantal bewoners die nu in het ziekenhuis zijn opgenomen die mogelijk besmet zijn met 
Covid-19. 
Gelieve voor mogelijke gevallen de volgende definitie te hanteren: elke persoon die symptomen 
ontwikkelt die voldoen aan de gevalsdefinitie van Sciensano (zie https://covid-
19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsdefinitie-en-testing) 
  
Het totale aantal bewoners die nu in het ziekenhuis zijn opgenomen die positief getest zijn op 
Covid-19. 
Het gaat hier om de bewoners die effectief Covid-19 getest zijn. Personen waarvan de testresultaten 
nog niet bekend zijn maar die wel symptomen vertonen, worden geteld in de categorie “mogelijk 
besmet met Covid-19” 
  
Het aantal bewoners die sinds de vorige registratie zijn overleden in het opvangcentrum en 
mogelijk besmet waren met Covid-19. 
Gelieve voor mogelijke gevallen de volgende definitie te hanteren: elke persoon die symptomen 
ontwikkelt die voldoen aan de gevalsdefinitie van Sciensano (zie https://covid-
19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsdefinitie-en-testing) 
  
Het aantal bewoners die sinds de vorige registratie zijn overleden in het opvangcentrum en positief 
getest waren op Covid-19. 
Het gaat hier om de bewoners die effectief Covid-19 getest zijn. Personen waarvan de testresultaten 
nog niet bekend zijn maar die wel symptomen vertonen, worden geteld in de categorie “mogelijk 
besmet met Covid-19” 
  
Het aantal bewoners die sinds de vorige registratie zijn overleden in het opvangcentrum en 
waarvan het overlijden niet gerelateerd is aan Covid-19. 
  
Het aantal bewoners die sinds de vorige registratie zijn overleden in het ziekenhuis. 
   
Totaal aantal overlijdens sinds uw laatste ingave. 
Dit dient om detailgegevens (onder meer geslacht, geboortedatum en datum overlijden) te bevragen 
indien er cliënten zijn overleden.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.sciensano.be%2Fnl%2Fcovid-19-gevalsdefinitie-en-testing&data=04%7C01%7Csabine.jakiela%40vlaanderen.be%7C614a4f1280054f1baf1408d9202665f4%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637576171565360628%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GWJvHgOOIMPEseHrDmPxXfzWRQ7mTMUD8eJ%2FSYWC4ac%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.sciensano.be%2Fnl%2Fcovid-19-gevalsdefinitie-en-testing&data=04%7C01%7Csabine.jakiela%40vlaanderen.be%7C614a4f1280054f1baf1408d9202665f4%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637576171565360628%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GWJvHgOOIMPEseHrDmPxXfzWRQ7mTMUD8eJ%2FSYWC4ac%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.sciensano.be%2Fnl%2Fcovid-19-gevalsdefinitie-en-testing&data=04%7C01%7Csabine.jakiela%40vlaanderen.be%7C614a4f1280054f1baf1408d9202665f4%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637576171565370583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tz%2FYPInYox1cT%2B0OQVBAe%2Br5gYyVYQPbrU%2FbJN5sS6E%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.sciensano.be%2Fnl%2Fcovid-19-gevalsdefinitie-en-testing&data=04%7C01%7Csabine.jakiela%40vlaanderen.be%7C614a4f1280054f1baf1408d9202665f4%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637576171565370583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tz%2FYPInYox1cT%2B0OQVBAe%2Br5gYyVYQPbrU%2FbJN5sS6E%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.sciensano.be%2Fnl%2Fcovid-19-gevalsdefinitie-en-testing&data=04%7C01%7Csabine.jakiela%40vlaanderen.be%7C614a4f1280054f1baf1408d9202665f4%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637576171565370583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tz%2FYPInYox1cT%2B0OQVBAe%2Br5gYyVYQPbrU%2FbJN5sS6E%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.sciensano.be%2Fnl%2Fcovid-19-gevalsdefinitie-en-testing&data=04%7C01%7Csabine.jakiela%40vlaanderen.be%7C614a4f1280054f1baf1408d9202665f4%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637576171565370583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tz%2FYPInYox1cT%2B0OQVBAe%2Br5gYyVYQPbrU%2FbJN5sS6E%3D&reserved=0


 

Naast deze vragen m.b.t. de bewoners, blijven de vragen m.b.t. het personeel nog behouden 

(eveneens wekelijks te registreren).  


