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Waar vindt u de gegevens in WZD/WZM?

1 Algemeen
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 18 maart 2020, via het e-loket van Zorg en Gezondheid een formulier beschikbaar
zijn. Dit formulier dient dagelijks verplicht voor 14u via het e-loket ingevuld te worden met gegevens
van de voorgaande dag.
Voorgaande dag = 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).
Hierna vindt u de plaatsen in onze toepassing die u deze gegevens aanleveren.

2 Gegevens over de bewoners en zorgpersoneel
2.1 Gegevens over de bewoners van het WZC en CVK type 1
•
•

•

•

•

•

•

De reële bezetting (aantal bewoners inclusief de bewoners in het ziekenhuis)
-> WZM: Lijst “management”
Het aantal nieuwe (vermoedelijke) Covid-19 afgelopen dag bij bewoners
-> WZD: Lijst “Besmettelijke ziekten en infecties” ( mogelijkheid tot filteren op de
gewenste informatie)
Het totaal aantal (vermoedelijke) Covid-19 die nu ziek in WZC en CVK verblijven
-> WZD: Lijst “besmettelijke ziekten en infecties” (mogelijkheid tot filteren op de gewenste
informatie)
Het aantal nieuwe hospitalisaties (vermoedelijke) Covid-19 van afgelopen dag
-> WZD: In het dagboek OF WZM: Lijsten “Aan- of afwezigheden” (hier staat de reden van
hospitalisatie niet vermeld)
Het totaal aantal gehospitaliseerde (vermoedelijke) Covid-19 die nu in ziekenhuis verblijven
-> WZD: In het dagboek OF WZM: Lijsten “Aan- of afwezigheden” (hier staat de reden van
overlijden niet vermeld)
Het nieuwe aantal overlijdens van bewoners van het WZC en CVK wegens (vermoedelijke)
Covid-19 van afgelopen dag
-> WZD: Rapman 1 of Rapman 2: lijst aan te maken OF in WZM: Lijsten “Aan- of
afwezigheden” (hier staat de reden van overlijden niet vermeld)
Het nieuwe aantal overlijdens van bewoners van het WZC en CVK zonder
luchtwegsymptomen van afgelopen dag
-> WZD: Rapman 1 of Rapman 2: lijst aan te maken en de reden van overlijden ook
selecteren

Het is in Rapman 2 mogelijk om een lijst aan te maken met alle nodige gegevens in 1 lijst.
Bijvoorbeeld een lijst COVID-19 met de gegevens over de besmettelijke ziekte aangevuld met
de informatie over het overlijden (datum, plaats van overleden) aangevuld met gegevens over:
leeftijd, geslacht van de bewoners,...

2.2 Gegevens over het zorgpersoneel (enkel zorgkundigen en verpleegkundigen, geen
paramedici, …) van het WZC en CVK type 1
•
•
•

Het totaal aantal zorgpersoneel in dienst uitgedrukt in VTE
-> Deze info kan u halen uit uw HR pakket
Het aantal nieuwe (vermoedelijke) Covid-19 afgelopen dag bij het zorgpersoneel
-> Deze info kan u halen uit uw HR pakket
Het totaal aantal zorgpersoneel dat afwezig is wegens (vermoedelijke) Covid-19
-> Deze info kan u halen uit uw HR pakket

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

Weet dat u zich steeds tot de Servicedesk kan richten met verdere vragen en nood aan ondersteuning
voor het opmaken van eventuele lijsten.

