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Terugkoppeling federale 
werkgroepen



Actuele situatie 



Rapportage 
uitbraken en 
personeel



Evolutie 
WZC/GAW/CVH



Nieuwe uitbraken



Contactnames OST



Evolutie WZC/GAW/CVH - hospitalisaties



Evolutie WZC/GAW/CVH - overlijdens



Registratiegraad WZC 
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Personeelsuitval - Evolutie



Personeelsuitval – trend afgelopen maand



VAPH



Nieuwe uitbraken



Terugkoppeling projectgroepen



Projectgroep Richtlijnen

Twee vragen 

Mogelijke aanpassing van de bepalingen m.b.t. de 
mondneusmaskerplicht

Mogelijke aanpassing van de registratiemodaliteiten



Mondneusmasker-bepalingen
De Projectgroep is het er over eens dat er nood is aan een 
perspectief i.v.m. het verplicht dragen van een 
mondneusmasker in de zorg en formuleert volgend voorstel 
voor de residentiële ouderenzorg dat naar analogie, maar op 
maat van de al bestaande (andere) regelingen in de 
verschillende sectoren, kan worden doorgetrokken: als er 
wordt overgeschakeld naar niveau 1 van scenario 1 van de 
test- en quarantainestrategie, krijgen de voorzieningen de 
mogelijkheid om op basis van een risico-analyse een eigen 
mondneusmaskerbeleid te bepalen, geënt op de 
(besmettings)situatie in de eigen voorziening en gerelateerd 
aan de epidemiologische (lokale) context. Er zal een 
richtinggevend kader worden geformuleerd dat voorzieningen 
als handvat kunnen hanteren bij het voeren van hun risico-
analyse.



Modaliteiten registratie

16 Geschrapte vragen

Koepelorganisatie 
Bezoekbeperking 
Alle vragen met mogelijke besmettingen (behalve 
overlijdens)
Quarantaine o.m.v. HRC



11 Behouden vragen
Aantal bewoners
Bevestigde besmettingen 

Nieuw 
Totaal

Ziekenhuisopnames o.m.v. bevestigde besmetting
Nieuw 
Totaal

Overlijden door bevestigde besmetting in ziekenhuis en 
voorziening
Aantal personeelsleden 
Aantal jobstudenten & vaste vrijwilligers
Afwezig o.m.v. bevestigde besmetting

Nieuw 
Totaal

De vragen rond medisch verantwoordelijke 
blijven staan, maar worden automatisch 
ingevuld. 



Registratiefrequentie
Frequentie blijft behouden 
We zien elke dinsdag een 
piek in de besmettingen 

De voorzieningen 
hebben de wekelijkse 
reminder dus nodig om 
te registreren

Als de piek op dinsdag 
minder uitgesproken wordt, 
kan een incidentiele 
registratie overwegen 
worden



Ingangsdatum
Indien wijziging op TF 12 mei 2022 wordt beslist 
Wijzigingen gaan in op 1 juni 2022



Communicatie



Varia

• Volgende vergadering woensdag 08/06/2022 –
15.30 – 16.30


