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REGISTRATIE COVID-19 GEGEVENS IN
OUDERENZORGVOORZIENINGEN – WIJZIGINGEN
Update 2 juni 2020
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Het Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt sinds 18 maart 2020 aan de ouderenzorgvoorzieningen in
Vlaanderen om dagelijks een aantal gegevens over COVID-19 te registreren en door te sturen via het eloket van Zorg en Gezondheid. Op 2 april 2020 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd aan deze
registratie. Een volgende wijziging vond plaats op 22 april 2020. Op 12 mei werden u een aantal
verduidelijkingen bezorgd over de te hanteren definities.
Na verdere besprekingen met Sciensano en de projectgroep Data en Monitoring van de Vlaamse Taskforce
COVID-19 Zorg worden een aantal extra wijzigingen doorgevoerd met ingang van 3 juni 2020.

1.

NIET MEER REGISTREREN IN HET WEEKEND

De registratieplicht valt weg in het weekend. Er wordt gevraagd om enkel nog te registreren op
weekdagen van maandag tot en met vrijdag.
Op maandag zullen we telkens de gegevens opvragen voor het voorbije weekend.

2. UITBREIDING REGISTRATIE OVERLIJDENS
Op vraag van Sciensano vragen we meer gegevens op over elk overlijden in uw voorziening.
Per overlijden stuurt u de volgende gegevens door:
-

geslacht van de overleden bewoner;

-

geboortedatum van de overleden bewoner;

-

sterftedatum van de overleden bewoner;

-

oorzaak van het overlijden.
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Bij geslacht zal er de keuze zijn tussen man en vrouw.
Bij oorzaak van het overlijden heeft u de registratiekeuze tussen:
(1) bevestigde COVID-19, (2) mogelijke COVID-19 en (3) andere oorzaken.
We begrijpen dat deze extra gegevens een bijkomende last zijn voor de voorzieningen. De specifieke
gegevens over geslacht en leeftijd worden opgevraagd voor epidemiologisch onderzoek, op vraag van
Sciensano. Zij hebben die gegevens nodig omdat geslacht en leeftijd van invloed zijn op de ernst van
COVID-19, belangrijke gegevens voor hun onderzoek tijdens deze crisis. Sciensano stelt vast dat de sterfte
onder 65-plussers de belangrijkste is, maar de gelaagdheid van de leeftijdsgroepen onder de ouderen
levert aanvullende informatie op. Mensen van 65 jaar en ouder zijn niet vergelijkbaar met mensen van 85
jaar en ouder. De impact van het geslacht verandert met de leeftijd. Zonder individuele gegevens gaat
deze informatie verloren. Bij uitbreiding van de monitoring naar andere (residentiële) voorzieningen,
waarbij ook jongere leeftijdscategorieën aanwezig zijn, zal dit eveneens worden opgevraagd.
Sciensano gebruikt deze gegevens om de effectieve maatschappelijke impact van de epidemie naar het
beleid te brengen. Een belangrijk instrument hiervoor is het bepalen van de oversterfte in functie van
leeftijd en geslacht. Bij het ontbreken van de gegevens, kan Sciensano geen inschatting maken van het
aandeel van Covid-19 overlijdens op deze oversterfte, in België en in Vlaanderen. Het kan dan enkel voor
Brussel en Wallonië.
Er is gekeken om deze gegevens op een andere wijze te verkrijgen, maar elke andere manier heeft een veel
langere doorlooptijd. De overlijdenscertificaten zullen pas tijdens of na de zomer afgewerkt zijn. Dit komt
onder andere door richtlijnen die de begrafenisondernemers hebben ontvangen waardoor bepaalde
gegevens later mogen binnengebracht worden bij de bevoegde diensten.

3. OVERLIJDENS PERIODE VAN 18 MAART TOT EN MET
2 JUNI 2020
Voor de voorbije periode van 18 maart 2020 tot en met 2 juni 2020 zullen we volgende week van 8 juni
2020 tot en met 12 juni 2020 vragen om de bijkomende gegevens, zoals beschreven in punt 2, te
registreren voor de overlijdens in deze periode.

4. UITBREIDING GEGEVENS MEDISCH VERANTWOORDELIJKE
In het kader van het contactonderzoek vraagt het agentschap al een aantal gegevens op over twee
leidinggevenden en een medisch verantwoordelijke. Voor de medisch verantwoordelijke komt er een
uitbreiding van deze gegevens in het e-loket. We vragen om minstens ook een e-mailadres op te geven om
als agentschap rechtstreeks met de medisch verantwoordelijke te communiceren.
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Indien u een coördinerend en raadgevend arts (CRA) hebt, bezorgt u ons deze gegevens.
Indien u geen CRA hebt, vraagt u of een andere arts bereid is om de medische contactpersoon te zijn
voor uw voorziening.

5. MEER INFORMATIE EN VRAGEN
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

De voorzieningen die nog geen toegang hebben tot het e-loket, kunnen hun toegang regelen via de
website van eHealth en vervolgens het e-loket:
-

https://www.zorg-en-gezondheid.be/via-ehealth-toegang-krijgen-als-zorgvoorziening-totgezondheidstoepassingen

-

https://www.zorg-en-gezondheid.be/e-loket-voor-zorgvoorzieningen

-

https://www.zorg-en-gezondheid.be/vragen-over-het-e-loket .
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