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De bewoner van BR is teruggekomen uit het ZH. 

72u quarantaine. Er werd een nieuwe bewoner 

opgenomen vanuit het ZH. 72u quarantaine. 

Een bewoner van HR had dit WE koorts. Momen-

teel heeft ze geen koorts meer. Ze werd 2 dagen in 

isolatie geplaatst. 

Een MW heeft zich ziek gemeld met een keelont-

steking zonder koorts. Deze MW blijft voorlopig 7 

dagen arbeidsongeschikt. 

Om het overzicht te bewaren wordt alle info van 

de CRA via de directie en de WZCo bezorgd. 

Er vindt wekelijks een Skype-overleg plaats tussen 

de directeur en het dagelijks bestuur van de eer-

stelijnszone Zuiderkempen om afspraken te maken. 

Extra maatregelen: 

De mogelijkheid om een transparant scherm te 

plaatsen ter bescherming van de opnameverant-

woordelijke tijdens intake-gesprekken wordt beke-

ken. 

Als WZC ontvangen we 3000 mondmaskers van de 

overheid. 

Er werden 4 coronatestkits besteld bij het medisch 

labo. 

 

Richtlijnen persoonlijke was 

van de bewoners! 

 

 De medewerker steekt de persoonlijke was in een eer-

ste plastic zak zonder het vuil linnen op te schudden en 

zonder de lucht er uit te duwen; vervolgens de zak slui-

ten en deze zak in een tweede zak steken. 

 De medewerker past steeds goede handhygiëne toe. 

 Het pakket aan wasgoed wordt overhandigd aan de fa-

milie volgens de maatregelen die daarvoor genomen 

zijn.  

 De familie: 

- schudt de was niet op bij het insteken in de wasma-

chine.  

- wast op een zo hoog mogelijk programma (bij voor-

keur 60°) en droogt de was volledig (bij voorkeur in 

de droogkast).  

- bergt het gewassen wasgoed op in een propere plas-

tic zak, en vervolgens in een tweede propere zak om 

terug naar het WZC te brengen. De plastic zakken van 

het vuil linnen worden hiervoor niet hergebruikt!  

- pas steeds goede handhygiëne toe.  

Dankjewel voor jullie medewerking! 

Outbreak team 23 maart: 

Op de website van Zorgnet-icuro kan er dagelijks een update gevonden worden van de maatregelen. 

https://www.zorgneticuro.be/  

Persoonlijk beschermingsmateriaal is schaars en zal schaars blijven! Mondmaskers moeten dan ook prioritair voor-

behouden worden voor zorgverleners die rechtstreeks in contact komen met (mogelijk) COVID-19 bewoners. 

Voor het gebruik van mondneusmaskers gelden de volgende voorwaarden:  

• Voor een periode van acht uren, ongeacht de opeenvolging van interventies, zonder naar buiten te gaan.  

• Mag dus met dat doel bijgehouden worden rond de hals, maar nooit in de zak.  

• Mag voorlopig bewaard worden op een plaats zonder besmettingsgevaar, bijvoorbeeld in een geïndividualiseerde papieren omslag of in een uit-

wasbare gepersonaliseerde bak.  

• Mag nooit aan de voorzijde aangeraakt worden.  

• Moet onmiddellijk verwijderd worden zodra zichtbaar vuil.  

• Strikte toepassing van handhygiëne.  

 

 24 maart 2020 

CORONA NIEUWSBRIEF  

Je zal wekelijks op de hoogte worden gehouden met een Corona-

nieuwsbrief. Hierin kan je al de genomen maatregelen terugvinden. 

Outbreak team 17 maart: 

Wekelijkse nieuwsbrief — update coronanieuws 

Om snel te kunnen communi-

ceren wordt er gebruik ge-

maakt van onze sociale me-

dia, website, facebook en e-mail. Check 

daarom ook geregeld deze kanalen. 

Er werd 1 bewoner van BR door de huisarts doorverwezen naar het ZH. 

Het registreren van de lichaamstemperatuur wordt voor het naar huis 

gaan soms vergeten door de medewerkers. Zij worden hierop attent 

gemaakt. 

Personeel dient zijn middagpauze te gebruiken in de cafetaria en niet 

in de personeelsrefter. Er wordt extra soep voorzien in de cafetaria. 

Extra maatregelen: 

 De medewerkers van het DVC worden ingezet ter ondersteuning 

in het WZC. 

 Er wordt een planning uitgewerkt door de begeleiders wonen en 

leven zodat één van hen op zaterdag- en zondagnamiddag van 

13u-17u aanwezig zal zijn om een activiteit met onze bewoners te 

organiseren. 

 Er wordt getracht zoveel mogelijk overlegmomenten met exter-

nen via Skype te organiseren. 

 De diensthoofden nemen hun laptop in het weekend mee naar 

huis zodat er in nood geskypet kan worden. 

Het OUT BREAK team 

Aan alle medewerkers een welgemeende DANKJEWEL voor de goede zorgen die jullie dagelijks bieden aan onze be-

woners en de extra inspanningen die jullie nu leveren om het Corona virus in te dijken! 

Aan alle familieleden ook een welgemeende DANKJEWEL voor jullie medewerking en begrip !!! 

https://www.zorgneticuro.be/


Een bewoner van BR is in palliatieve 

gezondheidstoestand, maar heeft 

geen koorts; bezoek van haar zoon 

wordt toegelaten op afgesproken 

momenten. 

Een andere bewoner testte negatief 

op COVID-19. 

Aan alle medewerkers wordt ge-

vraagd om niet meer te briefen in de 

gesprekslokaaltjes, maar in een ruime-

re omgeving. De gesprekslokaaltjes 

mogen slechts met 2 personen betre-

den worden.  Social distancing is an-

ders niet mogelijk. 

De student zk zal tijdens de paasva-

kantie en verder elke zaterdag als 

‘logistiek’ ingezet worden. 

Pater Leo zal dagelijks van 10u-11u 

aanwezig zijn in het WZC. 

Er werd een opname aanvraag van 

het ZH ontvangen. Deze persoon 

werd niet getest op COVID-19 omdat 

de symptomen niet gerelateerd zijn. 

De bewoner kan opgenomen wor-

den mits 72u quarantaine. 

De medische onderzoeken van Ide-

we werden geannuleerd. 

VERSTERKTE FASE 2 QUATER! 

Onze pedicure heeft nog toegang tot het WZC mits het 

nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen. 

In palliatieve situaties geeft directie en CRA de toestem-

ming voor bezoek op de kamer onder strikte voorwaarden. 

De onthaalruimte aan de zij-ingang van het klooster is inge-

richt als kleine rouwkapel waar naaste familieleden waar-

dig afscheid kunnen nemen van de overledene. De begra-

fenisondernemer is ook op de hoogte en komt daar het 

lichaam ophalen.  

Externe huisdieren worden niet toegelaten in het WZC. 

Opname van nieuwe NIET (mogelijke) COVID-19 en 

(mogelijke) COVID-19 ouderen uit het ziekenhuis kan door 

het WZC enkel geweigerd worden indien er geen opname-

capaciteit is. 

De directie geeft de gegevens van bedbezetting, besmet-

te bewoners en personeel dagelijks door aan het Zorg-

Outbreak team 18 maart: 

Zorg goed voor jezelf zo draag je ook zorg voor de anderen! 

Een ziekenhuis opname wordt steeds vooraf-

gegaan door een overleg tussen de behan-

delend arts en de CRA. 

Kledij, meubels en andere persoonlijke spullen 

bij opname van: 

NIET-(mogelijke) COVID-19 bewoner: 

- gewassen kledij: geen bijkomende maatre-

gelen nodig; 

- meubelen en andere spullen: reinigen vol-

gens gangbare werkwijze van het woonzorg-

centrum. 

(Mogelijke) COVID-19 bewoner uit het zieken-

huis: 

- kledij meegenomen naar het ziekenhuis: was-

sen op een zo hoog mogelijk programma (bij 

voorkeur 60°) en bij voorkeur in de droogkast 

drogen 

- spullen meegenomen naar het ziekenhuis: 

alles grondig reinigen. 

Voel jij je gespannen, vermoeid, overgevoelig, boos, strijdvaardig, solidair, bezorgd, een-

zaam, verward, verdrietig of pieker je veel? Neem dan een kijkje op de website van het 

rode kruis.! https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in

-tijden-van-corona/ 

Zorgverleners zonder luchtwegklachten én zonder koorts of milde luchtwegklachten zonder koorts hebben, moeten komen wer-

ken. 

Zorgverleners zonder luchtwegklachten én zonder koorts dragen alleen persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoe-

nen/beschermschort/spatbril/masker als er kans is op contact met respiratoire secreties en andere lichaamsvochten. 

Zorgverleners met milde luchtwegklachten zonder koorts, dragen altijd een chirurgisch mondneusmasker en besteden extra 

aandacht aan hygiënische maatregelen. 

Zorgverleners die luchtwegklachten én koorts hebben, contacteren hun huisarts.  

Wanneer je in de paasvakantie verlof hebt gepland, kan je je verlof niet intrekken. Hierop kan enkel de directie een uitzondering 

toestaan voor de leden van het Outbreak team. 

Een assistentiewoning wordt beschouwd als een privé-

woning. Dit betekent dat ook de bewoner in zijn/haar 

‘kot’ moet blijven en geen bezoek mag ontvangen. 

Ook op GAW geldt het samenscholingsverbod! Van-

daag werden er extra maatregelen ontvangen voor 

GAW. 

Het aantal personen aan de brievenbussen moet be-

perkt worden tot max 2 personen. Politie zal regelmatig 

patrouilleren. 

Vanaf 3 bewoners met COVID-19 zal de noodruimte in 

gebruik genomen worden. 

Bij een verhoogde temperatuur of koorts zal de bewo-

ner in isolatie geplaatst worden. Aan de hand van een 

bloedname proberen we een bacteriële infectie al dan 

niet uit te sluiten. 

Outbreak team 19 maart: 

De CRA raadt aan indien een bewoner 2 dagen 

koortsvrij is en niet hoest om de isolatie te stoppen. 

Wanneer een bewoner zonder hoest met koorts, de-

ze toch als infectieus te beschouwen en dus op de 

kamer te laten verblijven. Een bewoner zonder koorts 

met hoest kan eventueel de kamer verlaten mits het 

dragen van een mondmasker. 

Zowel bij een nieuwe als een heropname zal er 72u 

quarantaine toegepast worden. 

Het brengen en halen van was wordt beperkt tot 1 

keer per week. 

Clean Lease Fortex vraagt om was die in aanraking 

kwam met COVID-19 in een zak voor besmet linnen 

te deponeren. Over deze zak zal steeds bijkomend 

een zak voor bewonerswas of personeelskleding ge-

trokken moeten worden. 

De hulpmiddelen van alle afdelin-

gen werden gereinigd!  Wekelijks zullen de hulpmiddelen 

opnieuw gereinigd worden als de bewoner in bad/douche 

gaat. Er worden spuitbussen en doekjes voorzien op de 

afdeling om deze reiniging mogelijk te maken. 

Dankjewel allemaal voor jullie hulp!!! 

Outbreak team 20 maart: 

Een bewoner van WR is plots overleden, vermoedelijk aan een hartfalen. 

De palliatieve bewoner van BR is deze ochtend overleden. De bewoner die in 

het ZH verbleef wordt vermoedelijk maandag terug opgenomen in het WZC. Er 

zal standaard 72u quarantaine toegepast worden. 

Vanaf 23/3 zijn er ‘raambezoeken’ mogelijk. Je kan hiervoor telefonisch een af-

spraak maken op het nummer 0473/ 52 86 46. 

Bij vermoeden van besmetting met COVID-19 zal de CRA steeds als eerste ver-

wittigd worden. Hij beslist of de huisarts al dan niet moet ingelicht worden. 

Na het overlijden van een bewoner mag de familie de kamer niet leegmaken 

omwille van het bezoekverbod. Er zal met hen een moment afgesproken wor-

den wanneer de spullen kunnen opgehaald worden in het sas ter hoogte van 

de Diestse Baan. 

De overheid roept op om kinderen van medewerkers thuis op te vangen indien 

er een partner thuis is.  

Hoe lang blijft het Corona-virus actief buiten het menselijke lichaam?  

Op plastic 72 uur, 48 uur roestvrij staal, karton, 24 uur. In uitgehoeste aerosoldruppeltjes slechts drie 

uur. Overdracht via besmette oppervlakken en voorwerpen is veel minder waarschijnlijk dan via recht-

streeks contact met uitgehoeste/uitgeniesde druppeltjes.  

De wasserij blijft voor ons wassen, 

dus hamsteren van uniformen in jullie 

lockers is NIET nodig. Er werden bij 

de wasserij ook extra (reserve)-

uniformen gevraagd.   


