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Een bewoner van de GAW werd na een ziekenhuisop-

name opgenomen in het woonzorgcentrum. De over-

heid heeft een opnamestop voor thuiswonende oude-

ren afgekondigd en dit geldt ook voor GAW bewoners. 

Deze bewoner werd echter vanuit het ZH opgenomen 

wat wel toegelaten is. Momenteel zijn er 5 lege kamers 

die worden gereserveerd voor mogelijke ziekenhuisop-

names. 

Een bewoner van de GAW heeft ervoor gekozen om 

tijdelijk bij haar zoon in te wonen tot na de coronacrisis. 

De ZK van HR die vorige week met lichte koorts het werk 

heeft verlaten, is weer aan het werk. Ook de interim-VPK 

heeft het werk hervat. 

We blijven de richtlijnen van Zorg en Gezondheid volgen 

mbt de beschermende maatregelen. Enkel bij een be-

vestigde COVID-19 worden er FFP2 mondmaskers ge-

bruikt. Er worden chirurgische mondmaskers gebruikt bij 

de 72 uur quarantaine bij (her)opname en bij noodop-

roepen vanuit GAW. Bij bewoners met een productieve 

hoest is het aangewezen om ook de bewoner een 

mondmasker te laten dragen. 

Medewerkers worden erop attent gemaakt om zoveel moge-

lijk “social distancing” te bewaren! 

Kappersactiviteiten zijn niet meer toegelaten, onze kap-

ster werd tijdelijk werkloos gesteld. 

Er geldt geen opnamestop meer vanuit de thuissituatie 

indien er sprake is van partnergeweld of wanneer de 

mantelzorger de zorg niet meer op zich kan nemen owv 

ziekte. 

COVID-19 wordt erkend als beroepsziekte indien er mini-

mum 2 bewoners en een medewerker besmet zijn. 

Er wordt een vergelijkende studie gemaakt van de des-

infecterende producten, zowel naar doeltreffendheid 

als naar gebruiksvriendelijkheid. 

De wasserij heeft extra personeelskledij voor De Winde 

voorzien. Dit zal eerstdaags geleverd worden. 

De geplande personeelsvergadering van eind april 

wordt uitgesteld.  

Outbreak team 30 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.  

De directie kan het dragen van een door de medewerker (die niet betrokken is bij de verzorging van bewoners) zelf aangekocht 

(chirurgisch) mondmasker NIET verbieden.  

 

 31 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 24 maart: 

Wekelijkse nieuwsbrief — update coronanieuws 

Om snel te kunnen communiceren 

wordt er gebruik gemaakt van 

onze sociale media, website, 

facebook en e-mail. Check daar-

om ook geregeld deze kanalen. 

Uit voorzorg blijven we bewoners vanaf 37,5°C in druppel & contact 

isolatie leggen. 

Extra maatregelen: 

 De pedicure mag enkel worden opgeroepen voor medische 

voetverzorging, en niet voor een gewone nagelverzorging. 

 Meubels en andere spullen (uitgezonderd gewassen kledij) wor-

den bij levering in de sas gereinigd. 

 Bezoek van een bewoner aan een andere bewoner in de kamer 

wordt enkel toegestaan mits het toepassen van de beschermen-

de maatregelen. 

 De gesprekslokaaltjes kunnen enkel nog gebruikt worden in func-

tie van het tikken, lezen van het dagboek in CS of ander PC-werk. 

 De directie registreert dagelijks via het e-loket gegevens over be-

zetting, bewoners en personeel. De CRA heeft ook de plicht om 

coronapositieve bewoners en zorgpersoneel te melden aan infec-

tiebestrijding@vlaanderen.be. 

 Er werd een transparant scherm geplaatst in een bureel in het 

Kasteel, dit lokaal wordt gebruikt voor intakegesprekken.  

 In de mappenstructuur wordt alle informatie geplaatst die dage-

lijks toekomt. Personeelsleden worden door hun leidinggevende 

ingelicht over de zaken die voor hen belangrijk zijn! Aan alle me-

dewerkers wordt gevraagd om de wekelijkse nieuwsbrief aan-

dachtig te lezen. Je mag steeds een afgedrukte versie vragen! 

 Voor het onderhoud van de gemeenschappelijke douche alsook 

voor de kinéruimte wordt een desinfecterende spuitbus voorzien.  

 De sociale verkiezingen werden uitgesteld naar november 2020.  

We blijven er samen voor gaan!  

Probeer optimistisch te blijven en geduld te vinden om deze periode te overbruggen.   

Voel jij je gespannen, vermoeid, 

overgevoelig, boos, strijdvaar-

dig, solidair, bezorgd, eenzaam, 

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/ 

https://www.zorgneticuro.be/


Vandaag is er een medewerker 

met lichte koorts naar huis gegaan.  

Voor medewerkers blijft de regel 

om dagelijks aan het begin en ein-

de van de shift hun temperatuur te 

nemen. Vanaf 37,5°C gaan ze naar 

huis en verwittigen ze de huisarts. 

Zoals gevraagd door de overheid 

doen we een extra nazicht van alle 

vroegtijdige zorgplanningen van 

bewoners. Op basis van een opge-

legde schaal werden alle bewoners 

ingedeeld. Het resultaat is in het 

bewonersdossier terug te vinden. 

Pater Leo zal dagelijks tussen 10u en 

11u op 1 afdeling aanwezig zijn om 

de bewoners te ondersteunen. Hij 

staat geregistreerd als vrijwilliger en 

volgt de richtlijnen ivm handhygi-

ëne ed strikt op. 

De facilitair coördinator zet mits het 

dragen van handschoenen de toe-

gekomen spullen voor de bewoners 

in de boxen per afdeling. Deze 

boxen worden 24u opzij gezet alvo-

rens ze aan de bewoners worden 

bezorgd. 

We mochten van de overheid 3000 

mondmaskers ontvangen en ook 

Domo Elektro deed ons een schen-

king van 500 maskers. DANKJEWEL 

VERSTERKTE FASE 2 QUATER! 

De pedicure heeft enkel toegang tot het WZC voor 

medische voetverzorging en mits het nemen van de 

nodige voorzorgsmaatregelen. 

Voorkom sociale deprivatie! We voorzien in raamcon-

tacten, afgeven van wasgoed, kaarten, … 

Het virus wordt soms op oppervlakken teruggevonden 

daarom laten we goederen uit voorzorg 24u staan 

vooraleer ze aan de bewoners worden overhandigd! 

In palliatieve situaties geeft directie en CRA de toe-

stemming voor bezoek op de kamer onder strikte 

voorwaarden. 

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 opnamecapaciteit is. 

Na een dagbehandeling of consultatie in het ZH van 

een NIET (mogelijke) COVID-19 bewoner zijn er geen 

bijkomende maatregelen nodig. 

Een ziekenhuis opname wordt steeds voorafgegaan 

door een overleg tussen de behandelend arts en de 

CRA. 

Outbreak team 25 maart: 

Kledij, meubels en andere persoonlijke spullen bij 

opname van: 

NIET-(mogelijke) COVID-19 bewoner: 

- gewassen kledij: geen bijkomende maatregelen 

nodig; 

- meubelen en andere spullen: reinigen volgens 

gangbare werkwijze van het woonzorgcentrum. 

(Mogelijke) COVID-19 bewoner uit het ZH: 

- kledij meegenomen naar het ZH: wassen op een zo 

hoog mogelijk programma (bij voorkeur 60°) en bij 

voorkeur in de droogkast drogen 

- spullen meegenomen naar het ZH: alles grondig 

reinigen. 

Een NIET (mogelijk) COVID-19 bewoner mag niet in 

verplichte kamerisolatie geplaatst worden!  

Indien een gesloten afdeling en druppel-contact 

isolatie net mogelijk is mogen de bewoners vrij rond-

lopen op de afdeling. 

Bij een uitbraak van COVID-19 speelt de CRA een 

cruciale rol in de organisatie. 

Huisartsen die zich niet aan de opgelegde maatre-

gelen houden kunnen de toegang tot het WZC ge-

weigerd worden. 

Op 23/3 hebben 1913 vrijwilligers zich gemeld op de 

medische reservelijst van Zorg en Gezondheid. 

Zorgverleners zonder luchtwegklachten én zonder koorts of milde luchtwegklachten 

zonder koorts hebben, moeten komen werken. 

Zorgverleners zonder luchtwegklachten én zonder koorts dragen alleen persoonlijke 

beschermingsmiddelen zoals handschoenen/beschermschort/spatbril/masker als er 

kans is op contact met respiratoire secreties en andere lichaamsvochten. 

Zorgverleners met milde luchtwegklachten zonder koorts, dragen altijd een chirur-

gisch 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. 

Er is een Skype-overleg geweest met de CRA waarin de 

frailty-scores, die genomen werden aan de hand van 

de beslissingsboom, besproken werden. 

Er wordt in vraag gesteld of de medewerkers zich ge-

noeg geïnformeerd voelen. We voorzien in nieuwsbrie-

ven, affiches, … Ook de info vanuit het Outbreak team 

zal door de afdelingsverantwoordelijken de medewer-

kers moeten bereiken. 

Erik, muzikant heeft aangeboden om bij goed weer in 

de binnentuintjes te komen musiceren. Er worden af-

spraken gemaakt om elke week een optreden te voor-

zien voor 1 afdeling. 

Overleden bewoners worden niet meer opgebaard in 

het WZC, in functie van het afscheid nemen wordt de 

familie verwezen naar de begrafenisondernemer. 

Outbreak team 26 maart: 

Hou vol, DANKJEWEL voor jullie inspanningen & begrip.  

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar! 

Verplaatsing om 

mensen in nood 

te helpen! 

Het halen en brengen 

van wasgoed en je 

verplaatsen voor het brengen van een raambezoek 

wordt door de overheid beschouwd als een verplaat-

sing om mensen in nood te helpen! Dit mag je dus blij-

ven doen. Mocht je onderweg problemen ondervinden, 

contacteer dan  het woonzorgcentrum 014 84 92 20. 

Outbreak team 27 maart: 

Het klooster werd ingericht om cohortzorg te verlenen aan 

positief geteste Coronabewoners. Een draaiboek cohort-

zorg wordt opgesteld. Deze noodzorgafdeling gaat van 

start vanaf 3 bewoners. 

In het kader van het toestaan van bezoeken aan een palli-

atieve bewoner werden volgende afspraken gemaakt:  

 er is steeds toestemming van directie en CRA nodig 

 Er worden max 2 personen toegelaten (tot 2e graad 

verwantschap en min.16 jaar); zij dienen zich te regi-

streren en zowel voor als na het bezoek wordt hun 

temperatuur geregistreerd. 

 Dit bezoek dient zich langs de tuinpoortjes naar het 

gebouw te begeven. Alvorens ze de afdeling betre-

den dienen ze beschermend materiaal te dragen.  

 De bewoner mag NIET aangeraakt worden. 

 Pas steeds goede handhygiëne toe! 

Alle gezamenlijke activiteiten tem mei worden geannu-

leerd. Het inschrijvingsgeld voor de BBQ wordt via de ver-

blijfsfactuur verrekend.  

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 rechtstreeks contact 

met uitgehoeste/uitgeniesde druppeltjes. 

MAATREGELEN ASSISTENTIEWONINGEN 

Bewoners van GAW mogen het WZC niet binnen. 

Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegestaan, 

zoals naar de winkel, apotheek, ... 

Thuisverpleging kan blijven komen om de nodige 

zorgen te verstrekken. Ook je huishoudhulp mag 

komen werken mits het toepassen van de hygi-

ënemaatregelen. 

Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan 

maar doe dit enkel met je partner die in dezelfde 

assistentiewoning woont of met 1 vriend(in). 

Samenkomsten van bewoners in de ontmoe-

tingsruimte of de gangen is verboden. Er geldt 

een algemeen samenscholingsverbod! 


