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PG Materiaal

Zuurstof
Onderzoek UAntwerpen

Leveringen
Chirurgische maskers
Overzicht leveringen

Voorstel materiaal
Vernevelaar
XXX: bezoekregelingen 
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PRODUCT BESTELD GELEVERD VERDEELD VOORRAAD VAST FOD/FAGG VERWACHT

Chirurgische maskers
TOTAAL 18.600.000 10.895.750 8.886.050 2.009.700 0 8.260.000

FFP2/3 maskers
TOTAAL 1.750.000 132.880 51.000 81.880 0 1.617.120

COMFORT MASKERS REUSABLE
TOTAAL 990.000 282.000 91.910 190.090 0 718.000

Alcoholhandgel
TOTAAL (in liter) 126.873 126.375 69.308 57.067 0 0

BRILLEN EN FACE SHIELDS
TOTAAL 25.350 10.000 841 9.159 0 15.350

SCHORTEN
TOTAAL 93.600 8.100 4.500 0 0 85.500

HANDSCHOENEN
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO S 270.000 270.000 21.000 249.000 0 0
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO M 900.000 900.000 34.000 866.000 0 0
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO L 505.000 505.000 21.000 484.000 0 0

1.675.000 1.675.000 76.000 1.599.000
DIVERSE
Desinfecterend waspoeder DESOSAN 10 10 10 0 0 0
Voorbindschorten vinyl CLAES DISTRIBUTION 5.000 5.000 0 0 0 0
Nonwoven - polypropelyeen FILTER&CO 10 10 0 10 0 0
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PG Testing: wetenschap

 Arons M. et al, Presymptomatic SARS-CoV-2 Infections and 
Transmission in a Skilled Nursing Facility. The new england journal of 
medicine

 Bij een positieve test in een collectiviteit: iedereen testen
 Beleid moet gestuurd en gesteund worden op testen en niet 

op symptomen (veel mensen hebben geen symptomen)
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Teststrategie volgens gevalsdefinitie Sciensano

 Ieder persoon die voldoet aan de definitie van een mogelijk geval 
van COVID-19 , met bijzondere aandacht voor:

• Zorgpersoneel (personen die hulp of zorgen toedienen) 
• Bewoners en personeel van residentiële collectiviteiten. Vanaf 

twee gevallen in dezelfde instelling zullen de regionale 
gezondheidsautoriteiten verder beslissen over de meest geschikte 
verdere testingstrategie, aangepast aan de lokale omstandigheden. 

Voorstel van invulling door projectgroep: 
 Als een bewoner of personeelslid positief testen:  alle personeelsleden 

en bewoners testen en bij negatieve test eenmalig herhalen na bv. 5 
dagen

 Lokale omstandigheden: testen kan bv. beperkt worden tot een afdeling 
of een leefgroep naar gelang de omstandigheden
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Teststrategie volgens gevalsdefinitie Sciensano
 Hoog-risico contacten van een geval van COVID-19 die zelf 

beroepshalve in contact staan met mensen die het risico 
lopen een ernstige vorm van de ziekte te ontwikkelen (volgens 
de regels uiteengezet in de contactprocedure, namelijk een 
test op dag 12 van de isolatieperiode). 
 De medisch verantwoordelijke maakt een risico-

inschatting. 
 Elke persoon waarvoor een ziekenhuisopname vereist is, 

inclusief een eerste opname in het dagziekenhuis, volgens de 
regels opgesteld door elk ziekenhuis rekening houdend met 
lokale context en de specifieke aard van de zorgen. Indien de 
test negatief blijkt te zijn, kan de test eenmalig herhaald 
worden naargelang de klinische behoefte, aangezien een 
negatief resultaat ook mogelijk is bij een persoon die reeds 
besmet is maar nog in de incubatieperiode zit. 
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Teststrategie volgens gevalsdefinitie Sciensano
 Elke nieuwe bewoner van een residentiële collectiviteit. 

Indien de test negatief blijkt te zijn, kan de test eenmalig 
herhaald worden naargelang de klinische behoefte, aangezien 
een negatief resultaat ook mogelijk is bij een persoon die 
reeds besmet is maar nog in de incubatieperiode zit.

Voorstel van invulling door projectgroep:
 Inclusief heropname = na lange afwezigheid
 Niet bij terugkeer uit thuismilieu (dit kan later wijzigen tgv van 

de afbouw van de maatregelen)



11

Testen en contactonderzoek

 Veel vragen over combinatie van contactonderzoek en testen

 Schema en stappenplan zijn in voorbereiding
1/ Prototype
2/ Aan te passen per sector

 Communicatie naar sector dat dit in voorbereiding is
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PG cijfers en monitoring
• Verschillende scenario’s om in te stappen in het federaal bevragingsplatform zijn besproken. We kunnen niet 

tot een conclusie voor advies komen omdat het dossier niet alle elementen bevat. We zeggen misschien 
instappen met verder onderzoek van volgende elementen. De overgebleven scenario's zijn nog steeds 2 en 4:

• Scenario 2: We blijven bij het Vlaamse systeem en passen in samenspraak met Sciensano de 
vragenlijsten aan. Goed overleg en duiding vanuit Sciensano hiervoor nodig. We hebben dan een bufferfunctie op 
die manier. De communicatie ligt dan bij ons om de hogere werklast goed te duiden naar het veld toe.
PRO:
• Uniformiteit in België
• Behouden van de lopende Vlaamse systemen
• Wetenschappelijk onderzoek
CON:
• Registratielast

• Scenario 4: We blijven bij het Vlaamse systeem en behouden de vragenlijsten zoals ze nu zijn en werken nu 
mee met Sciensano met een duidelijke agenda, maar sluiten op een later moment aan. Onze randvoorwaarden zo 
exhaustief mogelijk maken naar Sciensano toe voor een geleidelijke overstap naar het centrale bevragingsplatform. 
Hierbij blijft onze bufferfunctie naar de registratielast in het veld belangrijk. 
PRO:
• Geen enkele wijziging nu
• Op een later moment uniformiteit in België
• Op een later moment wetenschappelijk onderzoek
• Op een later moment één platform
CON:
• Investering van T&M
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PG cijfers en monitoring

• De conclusie voor advies is op dit moment "misschien" want er ontbreken teveel antwoorden van Sciensano
om een grondige analyse te kunnen maken. De bijkomende antwoorden zullen bepalen of het advies 
scenario 2 of scenario 4 zal worden:

• We hebben enkel een vragenlijst van Sciensano ontvangen en de rest van het dossier is niet duidelijk. Sciensano
zal hier nog verder op moeten antwoorden:
• Duidelijkheid bij definities van de vragenlijst
• Duidelijke redenen voor de extra vragen – welk wetenschappelijk doeleind? Wat is de termijn hiervan? En de 

terugkoppeling hiervan naar het veld, wat is voor hen de meerwaarde van de registratie?
• ...

• De haalbaarheid en duidelijke omkadering van de extra vragen gaan we via de koepels bevragen bij de mensen in 
het veld. Het is belangrijk dat de responsgraad hoog blijft.

• Ook zijn er nog andere onduidelijkheden: bv extra investeren in technologie,...

Voor nu is het antwoord misschien naar de taskforce: voorlopig blijft Vlaanderen registeren met de 
huidige vragenlijst en wacht met een definitief advies nadat er meer vragen zijn beantwoord vanuit 
Sciensano en de feedback vanuit het veld ontvangen is.
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