//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

REGISTRATIE COVID-19 IN WOONZORGCENTRA
EN CENTRA VOOR KORTVERBLIJF TYPE 1 IN
VLAANDEREN
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Het Agentschap Zorg en Gezondheid wenst het aantal bewoners en zorgpersoneel met een
(vermoedelijke) Covid-19 besmetting in de woonzorgcentra en centra voor kortverblijf type 1 in
kaart te brengen en te monitoren.
Hiervoor zal vanaf morgen, 18 maart 2020, via het e-loket van Zorg en Gezondheid een
formulier beschikbaar zijn.
Wij vragen u dit formulier dagelijks, ook in het weekend, via het e-loket in te vullen. Graag
hadden wij de gegevens telkens vóór 14.00 uur ontvangen van de voorgaande dag. Met
‘voorgaande dag’ bedoelen we de gegevens van de dag vóór indiening 14.00 uur tot de dag
van indiening 14.00 uur (telkens voor een periode van 24 uren).
We wijzen er op dat dit een dagelijkse verplichting is. Wij zijn ons bewust dat dit in een
periode dat woonzorgcentra al onder zware druk staan, geen evidentie is, maar u begrijpt dat
deze bevraging uitermate belangrijk is om zicht te houden op de situatie in de
woonzorgcentra en centra voor kortverblijf type 1, en eventueel advies te kunnen verlenen
over uitbraakbeheersing van Covid-19 wanneer dat nodig is.
Indien er een centrum voor kortverblijf type 1 verbonden is aan uw woonzorgcentrum,
moeten alle gegevens die opgevraagd worden, samengeteld worden voor het
woonzorgcentrum en het centrum voor kortverblijf type 1.
We gaan via het e-loket, vanaf morgen, dagelijks de volgende gegevens van u vragen:
-

Gegevens over de bewoners van het woonzorgcentrum (WZC) en centrum voor kortverblijf
type 1 (CVK):
•

reële bezetting (aantal bewoners inclusief de bewoners in het ziekenhuis): …

•

aantal nieuwe (vermoedelijke) Covid-19 afgelopen dag bij bewoners: …

•

totaal aantal (vermoedelijke) Covid-19 die nu ziek in WZC en CVK verblijven: …
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-

•

aantal nieuwe hospitalisaties (vermoedelijke) Covid-19 van afgelopen dag: …

•

totaal aantal gehospitaliseerde (vermoedelijke) Covid-19 die nu in ziekenhuis verblijven: …

•

nieuwe aantal overlijdens van bewoners van het WZC en CVK wegens (vermoedelijke)
Covid-19 van afgelopen dag: …

•

nieuwe aantal overlijdens van bewoners van het WZC en CVK zonder
luchtwegsymptomen van afgelopen dag: …

Gegevens over het zorgpersoneel (enkel zorgkundigen en verpleegkundigen, geen
paramedici, …) van het woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf type 1:
•

totaal aantal zorgpersoneel in dienst uitgedrukt in VTE: …

•

aantal nieuwe (vermoedelijke) Covid-19 afgelopen dag bij het zorgpersoneel: …

•

totaal aantal zorgpersoneel dat afwezig is wegens (vermoedelijke) Covid-19: …

Meer informatie en richtlijnen over deze verplichte melding kunt u terugvinden op de website
van Zorg en Gezondheid, vanaf 18 maart 2020, zodra het e-loket klaarstaat.
https://www.zorg-en-gezondheid.be/melding-covid-19-in-woonzorgcentra

Tot slot wensen we u nog van harte te bedanken voor de vele inspanningen die u al geleverd
hebt en ongetwijfeld nog gaat leveren om uw bewoners en uw medewerkers zo goed mogelijk
te beschermen tegen de gevolgen van deze nieuwe ziekte.
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