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REGISTRATIE COVID-19-GEGEVENS IN DE
OUDERENZORGVOORZIENINGEN – WIJZIGINGEN
Update 12 mei 2020
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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.
Op 2 april 2020 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd aan deze registratie.
Een derde wijziging vond plaats op 22 april 2020.
Intussen registreren alle erkende en aangemelde ouderenzorgvoorzieningen in Vlaanderen dagelijks de
gegevens over COVID-19 in het e-loket van Zorg en Gezondheid.
Hieronder kunt u een aantal verduidelijkingen vinden.

1 GEVALSDEFINITIE
Sciensano, het federaal onderzoekscentrum voor de volksgezondheid, heeft een nieuwe gevalsdefinitie
gepubliceerd voor mogelijke COVID-19 besmettingen.
Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met
-

minstens één van de volgende hoofdsymptomen: hoest, dyspnoe, thoracale pijn, acute anosmie of
dysgeusie zonder duidelijke oorzaak;
OF

-

minstens twee van de volgende symptomen: koorts, spierpijn, vermoeidheid, rhinitis, keelpijn,
hoofdpijn, anorexie, waterige diarree zonder duidelijke oorzaak, acute verwardheid, plotse val
zonder duidelijke oorzaak;
OF

-

verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest, …).
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2 HOELANG MOETEN WE EEN BEVESTIGD COVID-19 GEVAL
REGISTREREN?
-

Een symptomatisch bevestigd geval blijft een bevestigd geval tot 14 dagen na de start van de
symptomen EN minstens drie dagen zonder koorts EN een significante verbetering in de
respiratoire symptomen.

-

Een asymptomatisch bevestigd geval blijft een bevestigd geval tot 14 dagen na de test. Indien een
resident een negatieve laboratoriumtest had tijdens deze tijdsspanne, blijft het een bevestigd
geval.

Een richtlijn over het blijvend registreren van een mogelijk geval zal, na validatie door Sciensano, op de
webpagina hieronder worden bekend gemaakt. Hiervoor zal geen aparte communicatie zijn.

3 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 van Zorg en Gezondheid, moeten hun
toegang regelen via de website van het e-loket:
https://www.zorg-en-gezondheid.be/via-ehealth-toegang-krijgen-als-zorgvoorziening-totgezondheidstoepassingen
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