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1 Inleiding
Het VAPH zette een bevraging op met aanvankelijk een drieledig doel:
1. De vinger aan de pols houden met betrekking tot de situatie binnen de voorzieningen. Op die manier
kunnen we zware knelpunten beter capteren en waar nodig , vanuit onze bevoegdheden en
mogelijkheden, ondersteunende acties ondernemen.
2. Nog preciezer onderbouwd zicht krijgen op de concrete en dringende noden binnen de
voorzieningen.
3. Het VAPH een nog beter zicht geven op de effecten van de COVID-19 crisis.
https://www.vaph.be/documenten/infonota-inf2087-effecten-covid-19-crisis-online-bevraging-en-monitori
ng
De voorbije periode vond deze bevraging zijn plaats binnen een intersectorale monitoring van de COVID-19
crisis. Aangezien de maatregelen versoepelden, zijn in het kader daarvan eerste aanpassingen doorgevoerd
aan de inhoud bevraging.

2 Principes
Alle voorzieningen zijn ertoe gehouden de online-bevraging up- to- date te houden. De gegevens worden
immers ook gebruikt om de verdeling van materiaal te prioriteren, om de verdeling van testmateriaal te
prioriteren, en worden ook gecommuniceerd aan de collega's van Zorg en Gezondheid met het oog op hun
ondersteuning van voorzieningen waar er een besmetting geconstateerd werd. De voorziening waar er een
clusteruitbraak is (meer dan één bewoner of personeelslid met (vermoeden van) COVID-19) dient dit te
melden aan het VAPH en aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. Indien er een bewoner (vermoedelijk)
besmet is, moet de online-bevraging onmiddellijk en dagelijks geüpdatet worden. In andere gevallen moet
de monitoring wekelijks geüpdatet worden.
Hieronder een herhaling van de principes van de bevraging:
-

Voorzieningen zonder (vermoeden van) besmetting: voer minstens eenmaal per week vóór
donderdag 17 uur een update van de gegevens uit.
Bij minstens één (vermoeden van) besmetting : voer dagelijks een update uit van de gegevens in de
online-monitoring
Bij een clusteruitbraak (meer dan één bewoner of personeelslid met (vermoeden van) COVID-19):
Melden aan het VAPH en aan het Agentschap Zorg & Gezondheid
De melding kan per e-mail naar:
infectieziektebestrijding@vlaanderen.be
Voer onmiddellijk en daarna dagelijks een update uit van de gegevens van de online-monitoring.

Voor contactgegevens en bereikbaarheid van de diensten van het Agentschap Zorg en Gezondheid:
zie bijlage.

3. Aanpassing doorstart ondersteuning
Na een periode van strenge maatregelen in functie van de COVID-19-pandemie kunnen we stap voor stap
een aantal versoepelingen van de maatregelen toelaten. De continue bevraging bij de VAPH-voorzieningen
wordt in dit kader aangepast, zodat we zicht blijven houden op de situatie van de voorzieningen en hun
cliënten.
Er zijn binnen de wekelijkse vragenlijst “Bevraging en monitoring COVID-19: VAPH-sector” een aantal
vragen toegevoegd, die specifiek te maken hebben met de versoepelde maatregelen. We peilen hier op
donderdag naar de aantallen van de voorbije week (van dinsdag tot en met maandag). Daarnaast hebben
we verschillende vragen die niet meer van toepassing zijn verwijderd.
U vult de bevraging wekelijks in op donderdag voor 17.00 uur. De gepersonaliseerde link naar de bevraging
van uw voorziening vindt u terug in de aan u verzonden mail. Alle voorzieningen moeten de wekelijkse
bevraging invullen.
Als u een of meerdere vermoedelijke of bevestigde besmettingen hebt bij een personeelslid dat betrokken
is bij de residentiële opvang of bij een residentiële cliënt, dan duidt u dit aan in de bevraging. U ontvangt
dan automatisch een link om de bevraging over het aantal besmettingen dagelijks in te vullen.
Vanaf 1 juni hoeft u in de weekends deze bevraging niet meer dagelijks in te vullen. Op maandag dient u
alle cijfers van het voorbije weekend aan te vullen.
U hoeft dan de gegevens van de wekelijkse bevraging niet elke dag aan te passen, enkel op donderdag.
Als er in uw voorziening geen besmettingen waren en er doet zich een besmetting voor, dan moet u
onmiddellijk de vraag rond besmettingen in de wekelijkse vragenlijst aanpassen, zodat u dagelijks de
evolutie kunt registreren. Het is van groot belang om de vragenlijst in te vullen.

4. Monitoring
De cijfers uit de bevraging laten ons toe zicht te krijgen op de evoluties van de pandemie en de exit in de
sector. Op deze manier kunnen objectieve gegevens uit de sector aan bod komen binnen de werkgroepen
van de taskforce en kunnen we rapporteren naar het Vlaams Parlement (o.a. besprekingen commissie
Welzijn op dinsdag).
Tevens worden de gegevens m.b.t. de overlijdens in de voorzieningen doorgegeven aan Sciensano. Hiertoe
zijn enkele gegevens meer nodig dan we tot nog toe opgevraagd hebben. De betrokken voorzieningen
zullen hiervoor individueel gecontacteerd worden.

Op de website van het VAPH en van het agentschap Zorg en gezondheid vindt u de cijfers en een
samenvatting van de good practices terug.
●
●
●

Link naar de website van het VAPH
Link naar de website van zorg en gezondheid
Delen van good practices

Bijlage
Contactgegevens Zorg en Gezondheid, Infectieziektebestrijding en vaccinatie
Infectieziektebestrijding heeft een locatie in elke provincie.
Voor het melden van een COVID-besmetting of informatie erover kunt u tijdens de kantooruren terecht
bij de provinciale diensten infectieziektebestrijding.
Infectieziektebestrijding Antwerpen
Dr. Wim Flipse
Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 31, 2018 Antwerpen
Tel. 03 224 62 06 - Fax 03 224 62 01
E-mail: wim.flipse@vlaanderen.be
Infectieziektebestrijding Limburg
Dr. Wouter Dhaeze (tijdelijke vervanging)
Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 52, 3000 Leuven
Tel. 016 66 63 53 - Fax 016 66 63 55
E-mail: wouter.dhaeze@vlaanderen.be
Infectieziektebestrijding Oost-Vlaanderen
Dr. Naïma Hammami
Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 55, 9000 Gent
Tel. 09 276 13 70 - Fax 09 276 13 85
E-mail: naima.hammami@vlaanderen.be
Infectieziektebestrijding Vlaams-Brabant
Dr. Wouter Dhaeze
Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 52, 3000 Leuven
Tel. 016 66 63 53 - Fax 016 66 63 55
E-mail: wouter.dhaeze@vlaanderen.be
Infectieziekten die voorkomen in een organisatie of (zorg)voorziening die uitsluitend behoort tot de
Vlaamse Gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, kunt u ook melden aan
infectieziektebestrijding Vlaams-Brabant.
Infectieziektebestrijding West-Vlaanderen
Dr. Valeska Laisnez
Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1-2 bus 53, 8200 Brugge
Tel. 050 24 79 15 - Fax 050 24 79 05
E-mail: valeska.laisnez@vlaanderen.be

Dringend melden van COVID-uitbraak
Voor het dringend melden van infectieziekten kunt u buiten de kantooruren de dienstdoende arts
infectieziektebestrijding bereiken op het nummer 02 512 93 89.

