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REGISTRATIE COVID-19 IN WOONZORGCENTRA,
CENTRA VOOR HERSTELVERBLIJF EN CENTRA VOOR
KORTVERBLIJF TYPE 1 - WIJZIGINGEN
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Het Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt sinds 18 maart 2020 aan de woonzorgcentra en de
centra voor kortverblijf type 1 om dagelijks een aantal gegevens over COVID-19 te registreren en
door te sturen via het e-loket van Zorg en Gezondheid.
Vanaf morgen, donderdag 2 april 2020, zullen een aantal wijzigingen worden doorgevoerd aan
deze bevraging. Een aantal veranderingen zijn er gekomen op vraag van de voorzieningen en een
aantal zijn ingevoerd om de data nog beter te kunnen analyseren.
Volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in de gestelde vragen:
-

de uitbreiding van het doorgeven van de gegevens met de aangemelde en erkende centra
voor herstelverblijf;

-

toevoeging van de definitie van ‘een mogelijke besmetting’ zoals bepaald door Sciensano,
is opgenomen in de specifieke maatregelen voor woonzorgvoorzieningen;

-

aangeven of een bewoner is overleden in het woonzorgcentrum, centrum voor
herstelverblijf, centrum voor kortverblijf type 1 of in het ziekenhuis. We vragen hier ook
om te specifiëren in welk ziekenhuis een bewoner is overleden. Deze vraag wordt gesteld
om de data die we van de ziekenhuizen en de woonzorgcentra krijgen op een juiste
manier te interpreteren;

-

doorgeven van alle personeelsleden in loondienst van het woonzorgcentrum, centrum
voor herstelverblijf en centrum voor kortverblijf type 1, exclusief de werknemers die
langer dan één maand afwezig zijn;
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-

apart ingeven van de jobstudenten en stagiairs en deze dus niet meetellen bij het
personeel in loondienst;

-

alle personeelsgegevens moeten voortaan uitgedrukt worden in koppen.

Vanaf 2 april 2020 zult u in het e-loket ook een rapport kunnen raadplegen dat u een overzicht
geeft van de al geregistreerde gegevens van uw voorziening(en) in het e-loket. Dit rapport zal
dagelijks worden bijgewerkt.
Meer informatie over deze richtlijnen kunt u vinden op de website van Zorg en Gezondheid.
https://www.zorg-en-gezondheid.be/melding-covid-19-in-woonzorgcentra

Zoals aangekondigd in de aparte communicatie van 31 maart 2020 neemt de Vlaamse overheid
op basis van de registratiegegevens in het e-loket eerstdaags contact op met de woonzorgcentra
om te bevragen hoe de situatie van de globale COVID-19 pandemie in uw eigen voorziening
evolueert en waar er mogelijke knelpunten zijn. Deze contactname zal onder meer gebeuren door
de collega’s van de afdeling Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin. Zij zullen dit doen vanuit de ondersteuning die zij hebben aangeboden aan Zorg en
Gezondheid.
Wij wensen u alvast te bedanken voor de nauwkeurigheid en volledigheid waarmee u deze
gegevens invult in het e-loket.
Tot slot wensen wij u van harte te bedanken voor de inspanningen die u al geleverd hebt en die
u ongetwijfeld nog zult leveren in de komende dagen en weken om uw bewoners en
personeelsleden zo goed mogelijk te beschermen tegen de gevolgen van COVID-19.
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