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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 GHZ

aantal voorzieningen opgevolgd bij het begin van de week 332 2 6

aantal voorzieningen in opvolging bijgekomen in de loop 
van de week 40 3 6

aantal voorzieningen in opvolging afgesloten in de loop van 
de week 6 2 4

Voorzieningen opgevolgd door OST op het einde van de week 66 3 8

Zonder uitbraak 13 0 3

Met uitbraak in de loop van de opvolging (1) 53 3 5

Waarvan grote uitbraken op het einde van deze week 
(2) 29 0 1

met hoger aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week 

24 0 1

met zelfde aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners als eind vorige week 

2 0 0

met lager aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week

3 0 0

Acties in de loop van de week

Plaatsbezoeken 0 0 0

Crisismanagers nieuw aangesteld 0 0 0

Crisismanagers actief op het einde van de week 0 0 0



Evolutie WZC/GAW/SFG



Evolutie VAPH



Registratiegraad
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Personeel WZC



Personeel woonzorgcentra



Personeel woonzorgcentra
Trend vorige week en deze week



Personeel woonzorgcentra
Trend afgelopen maand



Personeel woonzorgcentra
Trend sinds oktober



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 3 4 77 2 86

Groep 24 19 36 1 80

BKO 6 4 1 0 11

Andere 3 0 8 0 11

Eindtotaal 36 27 122 3 188

Week 1



Personeel KIND & GEZIN

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

ANTWERPEN 5 7 28 2 42

BRUSSEL 2 2 9 0 13

LIMBURG 2 4 16 0 22

OOST-VLAANDEREN 11 5 36 0 52

VLAAMS-BRABANT 8 4 20 0 32

WEST-VLAANDEREN 3 5 13 1 22

Onbekend 0 0 0 0 0

Eindtotaal 31 27 122 3 183

Week 1



Personeel KIND & GEZIN



Personeel CAW  
VAPH 
GGZ/REVA 
Opgroeien



Totaal % personeel afwezig

Sector % deze week % vorige week Delta

Opgroeien 5,7 3,5 +2,2

GGZ/REVA 3,4 2,3 +1,1

VAPH 5,1 6,1 -1



Terugkoppeling projectgroepen
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Projectgroep Richtlijnen 11-01
Advies na bespreking beslissing TF residentiële ouderenzorg:

Beslissing residentiële ouderenzorg geldt ook voor CKV, DVC en herstelverblijven
Voor alle sectoren: 
• stoffen MNM wordt systematisch vervangen door chirurgisch MNM
• medewerker die weet dat hij een HRC had: bovenop de algemeen geldende 

regels verplicht dragen van een FFP2 tot 10 dagen na het contact

Bijkomend per sector:
• VAPH: verplichting FFP2 voor residentiële voorzieningen voor volwassenen, 

sterke aanbeveling bij andere hoog kwetsbare doelgroepen
• Jeugdhulp: inzetten op duidelijke info en efficiënte noodplannen; 

leefgroep=gezinsverband (zie verder voor concreet voorstel -12-jarigen)
• Welzijnswerk: noodplannen worden opgevraagd om urgentie te 

benadrukken
• Gezinszorg/thuiszorg/LDC: verplichting chirurgisch MNM voor personeel 

(verzorgend en poetshulpen), vrijwilligers en gebruikers, aanbeveling gericht 
dragen van FFP2-maskers 

• GGZ: verplichting FFP2 in PVT 
• Revalidatieziekenhuizen: volgen algemene en psychiatrische ZH
• Revalidatievoorzieningen: aanbeveling gebruik FFP2 bij hoog kwetsbare 

doelgroepen
Algemeen aandachtspunt: communicatie naar o.m. huisartsen
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Projectgroep Richtlijnen 11-01

Specifiek -12-jarigen na HRC

Gevaccineerd: geen test, geen quarantaine, wel preventieve maatregelen (FFP2 
begeleiders o.m.)

Niet (volledig) gevaccineerd HRC buiten leefgroep of gezin: geen test, geen 
quarantaine, wel preventieve maatregelen (FFP2 begeleiders o.m.)

Niet (volledig) gevaccineerd en HRC in de leefgroep:

7 dagen quarantaine, negatieve zelftest per dag vanaf dag 7 tot en met dag 
10, preventieve maatregelen tot en met dag 10 (FFP2 begeleiders o.m.)

Indien aangetoond kan worden dat alle begeleiders die aanwezig waren op het 
moment van het hoogrisicocontact allen volledig gevaccineerd waren of minder dan 
vijf maanden geleden de infectie doormaakten, moeten de kinderen in de leefgroep 
niet in quarantaine en wordt er niet getest. Wel moeten tot en met dag 10 
hogervermelde preventieve maatregelen nageleefd worden. 

Niet (volledig) gevaccineerd en hoogrisicocontact binnen het gezin: we volgen hier 
de richtlijnen die gelden binnen de brede samenleving (Kinderen jonger dan 12 jaar | 
Coronavirus Covid-19 (sciensano.be)): het kind volgt de richtlijn voor de minst-
gevaccineerde ouder in het gezin (tenzij infectie <5m). De eventuele quarantaine kan, 
na het bezoek aan de context, in de leefgroep uitgezeten worden.
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Aanvullend bij Projectgroep Richtlijnen

Gelet op mogelijk crisiskarakter van wat op ons afkomt: belang van pro-actieve
houding van administraties, koepels en voorzieningen, communicatief en logistiek.

Opdracht: permanent monitoren, interpreteren, reageren

Aandacht in dat verband voor noodplannen (cf verwijzing naar noodplannen 
Jeugdhulp en Welzijnswerk door PG Richtlijnen)

Pro memorie: na de eerste golf en in het zicht van de tweede golf: noodplan-
opdracht via leidraad/draaiboek voor elke individuele voorziening

Voorstel: herinneren aan opdracht en het urgent karakter om de plannen actueel 
te houden (per sector door de resp. administraties)

Aandacht voor en communicatie over eventuele sector-noodplannen



PG Materialen



Beschermingsmaterialen

Geen vergadering PG materialen; wel vraag gekregen om 
stand van zaken strategische stock te geven

Product Voorraad 

Chirurgische maskers type IIR 15 miljoen

FFP2-maskers 1,14 miljoen

Onderzoekshandschoenen 10 miljoen

Schorten 700.000 stuks



Feedback vaccinatie 



Communicatie



Varia

• Volgende vergadering 09/02/2022 - 16u


