
PROJECT –  COVID-19 
 

Projecttitel (acroniem): Surveillance van COVID-19 in woonzorgcentra (WZC)  

 

Beschrijving van het project en doelen: 

 Meting van de incidentie en de ernst van mogelijke en bevestigde COVID-19-gevallen onder de bewoners en het 

personeel van Belgische WZC en andere chronische zorginstellingen tijdens de pandemie; 

 Meting van het aantal sterfgevallen ten gevolge van COVID-19 in Belgische WZC en andere chronische 

zorginstellingen tijdens de COVID-19-pandemie; 

 Harmonisatie van de gegevensverzamelingen die door de verschillende gefedereerde entiteiten in de WZC worden 

uitgevoerd; 

 Meting van het absenteïsme ten gevolge van COVID-19 onder het personeel. 

 

Duur: 

Ten minste zolang de pandemie duurt 

 

Nut van het project: 

Het Vlaamse en Waalse gewest hebben hun eigen systeem voor de COVID-19 gegevensverzameling in WZC en andere 

chronische zorginstellingen. LimeSurvey (een product van Sciensano) wordt gebruikt om de gegevens in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en in de Duitstalige Gemeenschap te verzamelen. 

Sciensano harmoniseert deze gegevens, schoont deze op nationaal niveau op en valideert en analyseert ze met een 

stratificatie per regio. Deze gegevens zijn nodig om een strategie ter preventie en controle van de epidemie in WZC en 

andere chronische zorginstellingen te implementeren. 

 Wekelijkse rapportering aan de groep die de epidemieën beheert (Outbreak Management Group, OMG) en aan de 

groep die de risico’s beheert (Risk Management Group, RMG) 

 Dagelijkse en wekelijkse rapportering voor de autoriteiten en/of het publiek 

 Persmededelingen 

 Mededelingen en rapportering aan WZC en andere chronische zorginstellingen in samenwerking met de 

gefedereerde entiteiten 

 Als indicator voor een vroegtijdig waarschuwingssysteem dat de detectie van clusters mogelijk maakt (wordt 

binnenkort ingevoerd)  

 

Projectleider:  

Sara Dequeker 

 

 

Partnerschap(pen): 

 Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaanderen) 

 AVIQ (Wallonië) 

 GGC/IRISCARE (Brussel) 

 Duitstalige Gemeenschap 

 

Diensten Sciensano betrokken bij het 

project: 

 Zorginfecties en antibioticaresistentie 

 Epidemiologie van infectieziekten 

 

Link naar publicaties – rapport van het project: / 

https://www.sciensano.be/nl/over-sciensano/organigram-van-sciensano/zorginfecties-en-antibioticaresistentie
https://www.sciensano.be/nl/over-sciensano/organigram-van-sciensano/epidemiologie-van-infectieziekten
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