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PG Materiaal

Materiaal
Overzicht bestellingen
Verdeling chirurgische maskers

Advies vernevelaar desinfectiemethode

Varia



PRODUCT BESTELD GELEVERD VERDEELD VOORRAAD DOUANE/FOD/FAGG VERWACHT

Chirurgische maskers
TOTAAL 22.900.000 11.395.750 9.472.757 1.922.993 3.760.000 4.000.000

FFP2/3 maskers
TOTAAL 1.750.000 132.880 55.640 77.240 1.250.000 367.120

COMFORT MASKERS REUSABLE
TOTAAL 990.000 650.000 247.112 324.888 0 718.000

Alcoholhandgel
TOTAAL (in liter) 226.873 226.873 69.308 157.565 0 0

BRILLEN EN FACE SHIELDS
TOTAAL 25.350 10.980 841 9.159 0 15.000

SCHORTEN
TOTAAL 87.600 9.100 4.500 0 0 78.500

HANDSCHOENEN
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO S 270.000 270.000 54.800 215.200 0 0
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO M 900.000 900.000 189.850 710.150 0 0
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO L 505.000 505.000 77.300 427.700 0 0

1.675.000 1.675.000 321.950 1.353.050
DIVERSE
Desinfecterend waspoeder DESOSAN 10 10 10 0 0 0
Voorbindschorten vinyl CLAES DISTRIBUTION 5.000 5.000 0 5.000 0 0
Nonwoven - polypropelyeen FILTER&CO 10 10 0 10 0 0

WEEK 21
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PG Cijfers en monitoring

• Dashboard Zelfrapportering website: 
• Data VAPH vandaag "afgeklopt" en teksten ter validering aan communicatie.
• Andere voorzieningen nemen we vanaf volgende week op.

• Bespreking voorstel vragenlijst van Sciensano en overgang naar 
federaal bevragingsplatform op basis van overleg met Sciensano (18/05)

• Aanpassingen met betrekking tot de vragenlijst:
• De dagelijkse registratie bij alle bevragingen beperken van maandag-vrijdag.
• Personeelsvragen worden niet aangepast.
• Oorzaak van overlijden in ziekenhuizen: dit zit vanaf 22 april niet meer in de 

Vlaamse bevraging. We laten dit zo en Sciensano vangt dit op door extrapolatie 
op basis van oorzaak overlijden in de voorziening.

• Geslacht en geboortedatum bij overlijden:
• Vragenlijsten moeten aangepast worden.
• Eénmalig voor de overlijdens van 18 maart tot startdatum van nieuwe 

bevraging opvragen om hiaten op te vullen (noodzakelijk voor oversterfte).
I.v.m. het platform is er noggeen input vanuit Sciensano

Advies: we blijven bij ons vragensysteem en vullen aan met de behoeften van 
Sciensano. Wat het federaal bevragingsplatform betreft, kunnen we nog niet mee 
instappen om dat het platform nog niet duidelijk uitgewerkt is
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PG Testing - 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: 
 De medisch verantwoordelijke kan vanaf 1 positieve bewoner beslissen 

om de andere bewoners te testen. Hij beoordeelt aan de hand van de 
lokale situatie hoe ruim het testen moet gebeuren. 

 Bij een positief getest personeelslid bepaalt de bedrijfsgeneeskundige 
dienst wie verder getest moet worden. Er wordt in overleg afgesproken 
wie de tests zal uitvoeren. Hij treedt hierover in contact met de medisch 
verantwoordelijke van de voorziening.
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PG Testing - 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). 

Voorstel van invulling door de projectgroep:
voor bewoners die een hoog-risico contact zijn: onmiddellijke 
isolatie (kamer of afdeling) en testafname (cf. richtlijn RMG). De 
beoordeling van het risico gebeurt door de medisch 
verantwoordelijke van de voorziening.
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PG Testing - teststrategie volgens 
gevalsdefinitie Sciensano
 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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PG Testing - 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:
 Nieuwe bewoners worden door de projectgroep 

geïnterpreteerd als ‘nieuw’ én ‘opnieuw’ (heropname). 
 Heropname = na langdurige afwezigheid, niet voor korte 

afwezigheden of na ziekenhuisopname (tenzij onvoldoende 
zekerheid over test in ziekenhuis).
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PG Testing - testen en contactonderzoek

 Combinatie van contactonderzoek en testen

 Stappenplannen per sector in voorbereiding

 Vraag naar FAQ
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Projectgroep Externe Partners

Eén constante als vaststelling: Helpdehelpers, 
Schakelzorgcentra en Cohortzorg-0800 zitten in een 
‘aflopende’ fase van actief gebruik

Eén constante als perspectief: voor Helpdehelpers, de 
Schakelzorgcentra en de cohortzorg-0800 is een evaluatie 
aangewezen, met oog voor resp. meerwaarde in 
crisissituaties en/of structureel 

Wordt werk van gemaakt door de betrokken actoren; 
evaluatie en mogelijke perspectieven worden besproken 
in de Projectgroep



Communicatie



Varia
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