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Omdat de epidemiologische situatie snel kan wijzigen, wordt dit opgevat als een dynamisch document: de inhoud kan  wijzigen. U vindt de 

gewijzigde passages terug in het rood. Zorg dat u steeds de meest recente versie in uw bezit heeft. Deze versie staat online gepubliceerd op de 

website van Zorg en Gezondheid. 
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1 REGELGEVING 

1.1 MOBIEL ONDERSTEUNINGSAANBOD VANUIT DE CGG 

Het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de Centra voor Geestelijke 
Gezondheidszorg voor mobiele support aan medewerkers in zorg en welzijn en tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot toekenning van subsidies van de Vlaamse 
Gemeenschap voor het hulpprogramma ‘gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en 
jongeren die in de jeugdhulp verblijven’ beschrijft de opdrachten van het mobiel ondersteuningsaanbod  
 

1. Het organiseren van gespecialiseerde outreachende support naar organisaties binnen het 
beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin waar de ondersteuning van het psychosociaal 
welzijn van de medewerkers tijdelijk niet door de organisaties zelf kan gegarandeerd worden naar 
aanleiding van de coronacrisis. Algemene ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, 
revalidatieziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen zijn hiervan uitgesloten.  

2. De outreachende support richt zich naar organisaties die geconfronteerd werden of worden met 
een hoog aantal COVID-19-besmettingen bij cliënten, hoge personeelsuitval en eventueel ook een 
hoog aantal overlijdens bij hun cliënten. Prioritair richten de teams zich naar de woonzorgcentra en 
voorzieningen voor personen met een handicap. 

3. Voor het bepalen van de organisaties die prioritair dienen gecontacteerd te worden door de CGG 
wordt samengewerkt met de coördinatoren die aangewezen zijn voor afstemming tussen aanbod 
en noden n.a.v. deze crisis. Vanaf 1 juli 2020 wordt hiervoor samengewerkt met de zorgraden van 
de eerstelijnszones. De gegevens worden maximaal gedeeld tussen beide actoren. 

4. Informatie-overdracht vanuit Artsen Zonder Grenzen naar de CGG.  
5. De penhoudende CGG, en de meewerkende CGG, , maken afspraken over het aanbod naar de 

volledige provincie.  
6. De CGG zetten gespecialiseerde therapeuten in om bij de organisaties ter plaatse ondersteuning, 

klinische triage, klinische interventie en klinische opvolging van het personeel te bieden in 
antwoord op de acute stressreacties en ter voorkoming van ernstige psychische problemen bij dit 
personeel.  

7. De CGG organiseren supervisie en/of intervisie voor de therapeuten die de ondersteuning bieden. 
8. De middelen die toegekend worden in het kader van dit besluit worden enkel besteed aan de 

hulpverlening aan medewerkers uit de organisaties waar het mobiel support team een aanbod 
doet. Medewerkers uit andere zorg- en welzijnsorganisaties die, naar aanleiding van de coronacrisis, 
een beroep doen op het CGG worden verder geholpen via de reguliere werking van het CGG.  

9. Participatie aan de stuurgroep mobiele support teams CGG.  
 
Per provincie is één CGG aangesteld als penhoudend CGG. Dit CGG is verantwoordelijk voor de verdeling 
van de subsidiemiddelen. Het penhoudend CGG werkt samen met andere CGG binnen de provincie zodat 
een regiodekkend aanbod kan gerealiseerd worden in Vlaanderen en Brussel.  
 



 

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

 
Versie 10.07.2020 Beheersen van COVID-19 heropflakkeringen - bijlagen pagina 4 van 12 

• Provincie Antwerpen: 
o CGG Andante (penhoudend CGG) 
o CGG De Pont 
o CGG Kempen 

• Provincie Limburg: 
o CGG LITP (penhoudend CGG) 
o CGG ZorGGroep Zin 
o CGG DAGG 

• Provincie Vlaams-Brabant (inclusief Brussel) 
o CGG Vlaams-Brabant Oost (penhoudend CGG) 
o CGG PassAnt 
o CGG Brussel 

• Provincie Oost-Vlaanderen 
o CGG De Drie Stromen (penhoudend CGG) 
o RCGG Deinze-Eeklo-Gent 
o CGG Eclips 
o CGG Waas en Dender  
o CGG Zuid Oost-Vlaanderen; 

• Provincie West-Vlaanderen 
o CGG Noord West-Vlaanderen (penhoudend CGG) 
o CGG Mandel en Leie 

 
 

1.2 MOBIELE TEAMS INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING 

 
In het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot de oprichting van mobiele teams 

infectieziektebestrijding als tweedelijnsdefensie in een epidemie worden de taken voor de mobiele teams 

uitbraakpreventie beschreven. 

 

Het takenpakket van de mobiele teams infectieziektebestrijding richt zich op collectiviteiten en omvat: 

1. het aanbieden van opleidingen en educatie, 

2. staalname (indien geen andere mogelijkheid), 

3. contact- en omgevingsonderzoek, 

4. adviesverlening, communicatie en coördinatie bij uitbraakmanagement. 

 

De mobiele teams nemen hun opdracht op binnen één of meerdere regionale zorgzones. 
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1.3 DE ZORGRAAD 

Het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden in het kader van 
de bestrijding van de Covid-19-pandemie beschrijft de opdrachten van de zorgraden: 
 

1. Ondersteuning bieden aan de mobiele teams infectieziektebestrijding voor het clusteronderzoek 
ter preventie van een Covid-19-uitbraak door het mobiliseren van de partners binnen de 
respectievelijke eerstelijnszones. 

2. Vanuit een populatiegerichte aanpak een solidaire afstemming organiseren om hulpvragen van 
zorgaanbieders te beantwoorden in geval van schaarste aan materiaal, dringende behoefte, 
kennisuitwisseling en nood aan ondersteuning. 

3. In samenspraak met het netwerk op vraag van de lokale en provinciale besturen advies verlenen 
over de te nemen maatregelen bij een uitbraak (bijvoorbeeld een lokale lockdown, afgelasten 
van lokale evenementen). 

4. Via hun netwerk de populatie en de zorgaanbieders sensibiliseren om het draagvlak voor het 
contactonderzoek te verhogen. 

5. Deelnemen samen met de aanspreekpersoon aan de vormingsmomenten en intervisies onder 
andere georganiseerd door het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn. 

6. Het uitvoeren van de opdrachten zoals beschreven in de leidraad door het agentschap zorg en 
gezondheid. 

7. Met andere begunstigden uit de cluster een samenwerkingsovereenkomst sluiten voor de 
oprichting van een uniek aanspreekpersoon per cluster voor de lokale overheden en de Vlaamse 
overheid. 

a. De aanspreekpersoon zorgt voor: 
i. een goede informatie-uitwisseling en gegevensdeling tussen: 

1. de zorgraden die deel uitmaken van de cluster en de Vlaamse Overheid; 
2. de mobiele teams en de zorgraden; 
3. de lokale en provinciale besturen en de Vlaamse overheid. 

ii. het uitwisselen van informatie en gegevens: 
1. met mobiele teams infectieziektebestrijding over de ondernomen acties 

vanuit het netwerk van de zorgraden ter preventie van clusteruitbraken; 
2. met mobiele teams die psychosociale ondersteuning voorzien (mobiele 

supportteams CGG): 
a. over de ondernomen acties vanuit het netwerk van de zorgraden 

om het psychosociaal welzijn bij de zorgaanbieders te verhogen; 
b. over de prioritaire acties die ondernomen kunnen worden om het 

psychosociaal welzijn bij de zorgaanbieders te verhogen. 
 
De opdrachten geformuleerd in dit besluit van de Vlaamse Regering zijn vertaald in 3 opdrachten 

1. Beheersen van uitbraken 
2. Solidariseren van aanbod en preventie van uitbraken 
3. Sensibiliseren van de populatie en de zorgaanbieders 
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Om dit mogelijk te maken moet er een uniek aanspreekpunt worden geïnstalleerd. 

2 ANALYSE DOOR HET COVID-19-TEAM 

Het COVID-19-team kan onderstaande zaken reeds onderzoeken en meedelen aan het team 
infectieziektebestrijding van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 
 

1. Gekende initiatieven tot (her)testing in een collectiviteit zoals bv. een woonzorgcentrum of 
ziekenhuis de voorbije week? 

 
2. Heeft het COVID-19-team zelf een vermoeden van clustering? Zo ja: 

a. Plaats: geconcentreerd rond bepaalde zone van de regio (bv bepaalde wijk)? 
b. Persoon:  

i. wat is het leeftijdsprofiel van de gekende cases? Jongeren – jong volwassenen – 
oudere volwassenen – ouderen 

ii. is er een evenredige verdeling mannen – vrouwen? 
iii. is er een voor de hand liggende link tussen de patiënten (kaartersclub, 

werknemers zelfde bedrijf, zelfde sportbeoefenaars,…) 
c. Tijd: is er een duidelijke patiënt nul (eerste geïnfecteerde patiënt van de cluster)? 

 
3. Belangrijke samenscholing voorbije 3 weken: wat, waar, wanneer, deelnemersprofiel? 

a. Feest  
b. Manifestatie, betoging 
c. Hangjongeren 
d. Tentoonstelling 
e. … 

 
4. Bedrijf in de omgeving met bepaalde kenmerken zoals koel, eerder donker, eerder vochtig, 

weinig physical-distancingmogelijkheden, lage scholingsgraad, geringe betaling, machismo, …? 
Voorbeelden zijn slachthuizen, vleesuitsnijderijen of -verwerking (inclusief gevogelte); 
conservenfabriek,… 

 
5. Kunnen er al “no regret” maatregelen geadviseerd worden aan de gemeente(n) om de meest 

waarschijnlijke transmissieroutes in deze cluster te doorbreken? 
a. Verplichten mondkapjes op plaatsen waar “veel” mensen samen komen? 
b. Uitstellen geplande grotere evenementen in de gemeente? 
c. Verbieden samenscholingen > x mensen 
d. Sluiten bepaalde plaatsen (winkelcentrum)  
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3 LIJST MET NUTTIGE INFORMATIE 

3.1 NUTTIGE WEBSITES 

Alle wetenschappelijke informatie i.v.m. de COVID-19-infectie wordt ontsloten via de website van 
Sciensano: https://covid-19.sciensano.be/nl  

• Epidemiologische situatie. De Online tool van Sciensano visualiseert epidemiologische indicatoren 
per gemeente. Men kan o.a. raadplegen hoeveel gevallen er de afgelopen 7 dagen waren (met 3 
dagen vertraging). 

• Gevalsdefinitie en testing 
• Communicatiemateriaal 
• Procedures 
• Algemene informatie 

 
Als mensen nood hebben aan een luisterend oor, kunnen ze 24u en 7 dagen op 7 gratis en anoniem bellen 

of chatten met Tele-Onthaal via het nummer 106 of op www.tele-onthaal.be . 

 

Artsen kunnen naar Arts in Nood – Doctors4Doctors bellen via het nummer 0800- 23 460 of per mail via 

info@doctors4doctors.be. Collega-artsen bieden hen ondersteuning op weekdagen van 9u tot 17u. 

 

Iedereen kan bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) gratis terecht met vragen over problemen 

binnen de relatie, schuldproblemen, persoonlijke en psychische problemen, problemen t.g.v. 

verliesverwerking, enz. Het CAW is te bereiken op het nr. 0800-13 500 op weekdagen tussen 9u en 17u, via 

chat op weekdagen tussen 11u en 20u (www.caw.be) of via mail op www.caw.be.  

 

Voor een eerste psychologische opvang kunnen medewerkers ook het nummer van hun preventiedienst 

bellen. Ze krijgen dan meteen een arts of psycholoog aan de lijn die hen verder helpt. 

 

Mantelzorgers kunnen met vragen terecht bij de 6 erkende mantelzorgverenigingen. 

 
Met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling kan men gratis en anoniem terecht op het nr. 

1712 (weekdagen van 9u tot 18u), via chat op www.1712.be (maandag tot en met donderdag van 13u tot 

20u) of via mail op ww.1712.be.   

 

Personen met vragen rond drugs, drank, pillen, gamen of gokken, kunnen anoniem contact opnemen met 

de druglijn, via telefoon op 078-15 10 20 (weekdagen van 10u-20u), via chat op www.druglijn.be 

(weekdagen van 12u tot 18u) en via mail op www.druglijn.be.   

 

https://covid-19.sciensano.be/nl
mailto:info@doctors4doctors.be
http://www.caw.be/
http://www.caw.be/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-van-verenigingen-van-gebruikers-en-mantelzorgers
http://www.1712.be/
http://www.druglijn.be/
http://www.druglijn.be/
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De Zelfmoordlijn is gratis en anoniem te bereiken voor vragen rond zelfdoding op het nr. 1813 (24u op 24 

en 7 dagen op 7), via chat of via mail op www.1813.be.  

 

Waar noodzakelijk zullen deze hulpinstanties de weg wijzen naar meer gespecialiseerde hulp. 

 
Help de helpers: https://www.helpdehelpers.be/ 
- Matchen van vrijwilligers en zorginstellingen 
-  
De Zorgsamen: https://www.dezorgsamen.be/ 
- Veerkracht bij zorg- en welzijnswerkers en mantelzorgers 
- Zorg voor jezelf, zorg voor elkaar en leidinggevenden 
- Barometer mentale welzijn zorg- en welzijnswerkers 
-  
Beschikbare communicatie hulpmiddelen te gebruiken om de bevolking te sensibiliseren 

• Affiche herken de symptomen van COVID-19   
• Affiche testen (in opmaak) 
• Folder contactonderzoek 
• Affiche Contactonderzoek 

 
Zorgatlas:  

• https://zorgatlas.vlaanderen.be 
 
 

  

http://www.1813.be/
https://www.helpdehelpers.be/
https://www.dezorgsamen.be/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Corona-affiche%20A3%20-%20symptomen%20-%20DEF.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/folder-contactonderzoek-bij-covid-19
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/WVG_Corona_affiche_contactonderzoek_DEF.pdf
https://zorgatlas.vlaanderen.be/


 

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

 
Versie 10.07.2020 Beheersen van COVID-19 heropflakkeringen - bijlagen pagina 9 van 12 

3.2 FEDERALE GEZONDHEIDSINSPECTEURS 

De taken en contactgegevens van de federale gezondheidsinspecteur worden beschreven op deze 
website: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/dringende-
hulpverlening/risicobeheer/cluster-federale#DGH 
 

 

CLUSTER Antwerpen & Limburg & Vlaams-Brabant  

 

HAENEN  Winne  Arts-
gezondheidsinspecteur  

Pelikaanstraat 
4, 2018 
Antwerpen  

02/524.78.50  winne.haenen@health.fgov.be  

GENBRUGGE  Erik  expert ICM  Pelikaanstraat 
4, 2018 
Antwerpen  

02/524.78.53  erik.genbrugge@health.fgov.be  

HENDRIKS  Robin  expert ICM  FAC 
Verwilghen A, 
Voortstraat 
43, Blok A, 2e 
verdiep, 3500 
Hasselt  

  robin.hendriks@health.fgov.be  

WOLFS  René  expert ICM  Philipssite 
3B/1, 3001 
Heverlee  

  rene.wolfs@health.fgov.be  

CLUSTER Oost-Vlaanderen & West-Vlaanderen  

 

VAN GEERT  Michel  gezondheidsinspecteur 
a.i.  

Ketelvest 26 
B201, 9000 
Gent  

  michel.vangeert@health.fgov.be  

DEMEY  Carl  Expert ICM  Ketelvest 26 
B201, 9000 
Gent  

  carl.demey@health.fgov.be  

GIELEN  Katrien  expert ICM  Koning Albert 
1-laan 1/5 B1, 
8000 Brugge  

02/524.79.28  katrien.gielen@health.fgov.be  

 

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/dringende-hulpverlening/risicobeheer/cluster-federale#DGH
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/dringende-hulpverlening/risicobeheer/cluster-federale#DGH
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3.3 BELANGRIJKE PROCEDURES 

 
Procedures sciensano: https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-procedures 
 

3.4 LIJST VRAAG- EN AANBODCOÖRDINATOREN SCHAKELZORGCENTRA 

 

naam van het 
schakelzorgcentrum 

Vraag- en 
aanbodcoördinator 

e-mailadres V&A-C 

SZC Kempen Turnhout Bert Oris bert.oris@turnhout.be 

Klein Veldekens Geel Sonja Engelen sonja.engelen@gemeentemol.be 

Bed Muzet Lier Bert Leysen bertleysen@broechemoost.be 

Stad Antwerpen 
Zonnebloem 

Johan Carton johan.carton@moore.be 

Stad Antwerpen Korenbloem Johan Carton johan.carton@moore.be 

Stad Antwerpen Papaver Johan Carton johan.carton@moore.be 

SZC Mechelen Katrijn Clemer katrijn.clemer@elzmechelenkatelijne.be 

SZC Noorderkempen 
Brasschaat 

Cindy De Roeve de.roeve.cindy@telenet.be 

Het Meerlehof Lummen Gitte Van Wilderode gitte.vanwilderode@lmnwk.be 

SZC Genk Hilde Adamczak Hilde.adamczak@genk.be 

SZC De Kroon St.-Truiden Bojoura Schouten bojoura.schouten@listel.be 

SZC Vitas Sint-Antonius Peer Lien Hermans  lien@welzijnsregio.be 

Sanapolis Damme Joachim De Paepe joachim.depaepe@welzijnsband.be 

SZC Gent Geertje Sleurs geertje.sleurs@cm.be 

SZC Octopus Deinze Dr. Johan Matthijs dr.matthijs.johan@gmail.com 

https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-procedures
mailto:bojoura.schouten@listel.be
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SZC Aalst Thalita Temmerman Thalita.Temmerman@Aalst.be 

SZC Dender-Scheldekracht 
Ter Sig Lebbeke 

Reinout Remmery reinout.remmery@cm.be 

SZC Dender-Scheldekracht 
Otus Hotel Wetteren 

Reinout Remmery reinout.remmery@cm.be 

SZC Waasland Karin De Cleene elzwaasland@gmail.com 

Vormingscentrum 
Destelheide Beersel 

Stijn Van Buggenhout julie@elzzennevallei.be 

Gosset Hotel Dilbeek Christophe Sijbers Christophe.Sijbers@haviland.be 

Site Van Helmont Vilvoorde Koen Neyens koen.neyens@regioteam.be 

Leegstaande vleugel AZC 
Sint-Jozef Rillaar 

ELZ Demerland info@elzdemerland.be 

UZ Leuven Campus 
Pellenberg 

Lisa Bels  lisa.bels@selgoal.be 

Alexianen Zorggroep Tienen Jeroen Van den Brand  dr.vandenbrandt@me.com 

Villa in domein 't Park 
Landen 

  dr.vandenbrandt@me.com 

Zorghotel Polderwind 
Zuienkerke 

Claudine Verbrugghe  claudine.verbrugghe@selbrugge.be 

Lichtendal Kortrijk Kim Van Belleghem kim.vanbelleghem@welzijn13.be 

SZC Middelkerke (Hotel 
Middelpunt) 

Stijn Gussé Stijn.Gusse@middelkerke.be 

 
  

mailto:elzwaasland@gmail.com
mailto:julie@elzzennevallei.be
mailto:koen.neyens@regioteam.be
mailto:info@elzdemerland.be
mailto:lisa.bels@selgoal.be
mailto:dr.vandenbrandt@me.com
mailto:dr.vandenbrandt@me.com
mailto:Stijn.Gusse@middelkerke.be
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3.5 PROVINCIALE NOODPLANNING 

 

 
 
 

Provincie/gewest Naam email mobiel 

West-Vlaanderen Anne Martens anne.martens@ibz.fgov.be 0495 62 00 30 

Oost-Vlaanderen Elke Allaert elke.allaert@ibz.fgov.be; 
Celine.DeMeulemeester@ibz.fgov.be  

0478 73 38 96 

Antwerpen Gerd Van 
Cauwenbergh
e 

gerd.vancauwenberghe@fdgantwerpen.b
e; joris.verwaest@provincieantwerpen.be  

0476 76 40 72 

Limburg Liesbet Kenis  noodplanning@limburg.be 0497 50 18 39  

Vlaams-Brabant Peter 
Huygaerts 

peter.huygaerts@vlaamsbrabant.be;  
noodplanning@vlaamsbrabant.be 

0475 76 00 24 

mailto:anne.martens@ibz.fgov.be
mailto:elke.allaert@ibz.fgov.be
mailto:elke.allaert@ibz.fgov.be
mailto:gerd.vancauwenberghe@fdgantwerpen.be
mailto:gerd.vancauwenberghe@fdgantwerpen.be
mailto:noodplanning@limburg.be
mailto:peter.huygaerts@vlaamsbrabant.be;%20%20noodplanning@vlaamsbrabant.be
mailto:peter.huygaerts@vlaamsbrabant.be;%20%20noodplanning@vlaamsbrabant.be

