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Het zoontje van de medewerkster (zie 2/4) maakt ver-

moedelijk een kinderziekte door.  

Er wordt een outbreak noodplan opgemaakt in het ka-

der van cohortzorg. Dit plan zal bestaan uit 4 fasen. Het 

noodplan zal aan de medewerkers worden toegelicht. 

Er werden via de apotheek 500 FFP2-mondmaskers be-

steld. Momenteel zijn er 1010 in stock. 

De overheid heeft vandaag ook handalcohol geleverd. 

Ook werd er 25 L alcoholgel via de apotheek besteld. 

Dit handontsmettingsmiddel zal gebruikt worden indien 

de huidige gels opgebruikt zijn. Ze zijn meer vloeibaar 

en dienen gebruikt te worden aan de hand van de bij-

geleverde spuitbus. 

Het analoge tv-aanbod werd voorlopig terug geacti-

veerd. Bijkomend werden er ook extra zenders voorzien, 

waaronder Ment tv, Eclips tv, … . 

De kartonnen dozen voor besmet afval zullen voorbe-

houden worden voor cohortzorg. Daarom wordt er 

voorlopig van de gele zakken overgeschakeld naar 

licht-blauwe zakken. Niet of licht besmeurd afval mag 

nog meegegeven worden als niet risico houdend afval. 

Om snel te kunnen communiceren 

wordt er gebruik gemaakt van 

onze sociale media, website, face-

book en e-mail.  

Check daarom ook geregeld deze kanalen. 

Outbreak team 6 april: 

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

https://www.zorgneticuro.be/  

Als IT- en connectiviteitspartner wil Te-

lenet de mensen waarvoor wij zorg 

dragen nog meer dan anders van enter-

tainment laten genieten. Daarom werden 

er een aantal zenderaanpassingen door-

gevoerd. Zo kunnen bewoners die analoog tv-kijken de 

nationale hitzender MENT TV terugvinden op het moza-

ïekkanaal. Wie al digitaal kijkt, kan bijkomend genieten 

van Play Time en Eclips TV. Play Time toont een aange-

past programma met films en series uit ons betaalpak-

ket ‘Play More’. Eclips TV richt zich op 55-plussers. 

Elke dag om 20u wordt er geklapt, gemusiceerd en gezongen voor de zorgmede-

werkers, maar wij willen ook onze medewerkers van de ondersteunende diensten 

eens in de kijker zetten! Ook zij staan elke dag klaar om er het beste van te 

maken! DANKJEWEL! Jullie zijn allemaal TOPPERS! 

 

 7 april 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 31 maart: 

Wekelijkse nieuwsbrief — update coronanieuws 

Er werd een bewoner van GAW opgenomen in het WZC na een korte 

ziekenhuisopname die niet gerelateerd kan worden met COVID-19. 

Omwille van enkele recente overlijdens (GEEN COVID-19 overlijdens) 

én de door de overheid opgelegde opnamestop hebben we mo-

menteel 5 leegstaande bedden. Dit verlicht natuurlijk de zorgload 

voor de medewerkers. 

Extra maatregelen: 

 Een werd opgesteld 

waarmee we het stockbeheer van de 

persoonlijke beschermingsmiddelen 

opvolgen. Op basis van onze stock én 

het wekelijks verbruik monitoren wij hoe 

lang we nog toekomen. Ook kunnen 

we simuleren hoe lang we met de 

stock doen indien we een corona out-

break hebben. 

 Het Agentschap Zorg & Gezondheid 

heeft ons een update bezorgd van de 

maatregelen voor GAW. Deze worden 

uitgewerkt en bekend gemaakt. 

 Het Zorgagentschap benadrukt dat 

het bewonerswelzijn op dit moment 

prioriteit moet zijn. Er wordt een com-

pensatie voorzien voor de leegstand. 

 Wanneer er een besmetting wordt vastgesteld in het WZC 

zal er steeds open en transparant gecommuniceerd wor-

den. 

 Een werkgroep is volop bezig om een selectie te maken 

van instructiefilmpjes, affiches en brochures om ons perso-

neel verder op te leiden en in te lichten. 

 We verwachten meer verbruik van uniformen en hebben 

daarom aan de wasserij nooduniformen gevraagd. 

 De personeelsvergadering van eind april wordt uitgesteld. 

 Alle grote activiteiten tem eind mei worden afgelast. De BBQ’s wor-

den verplaatst naar september. Ook de vieringen worden uitge-

steld. Tijdens de paasweek worden de Paasvieringen op de tv’s in 

de leefruimte opgezet! 

We blijven er samen voor gaan!    

Voel jij je gespannen, vermoeid, overge-

voelig, boos, strijdvaardig, solidair, be-

zorgd, eenzaam, verward, verdrietig of 

pieker je veel?  

Ga dan naar het ‘ZorgSamen-

platform’ dat speciaal gelanceerd 

werd en waar je ondersteunende 

tips en toeleiding naar professi-

onele hulp kan vinden.  
https://www.zorgneticuro.be/nieuws/online-platform

-de-zorgsamen-veerkracht-van-zorgverleners-

verhogen-tijdens-%C3%A9n-na-de-crisis  

https://www.zorgneticuro.be/
https://www.zorgneticuro.be/nieuws/online-platform-de-zorgsamen-veerkracht-van-zorgverleners-verhogen-tijdens-%C3%A9n-na-de-crisis
https://www.zorgneticuro.be/nieuws/online-platform-de-zorgsamen-veerkracht-van-zorgverleners-verhogen-tijdens-%C3%A9n-na-de-crisis
https://www.zorgneticuro.be/nieuws/online-platform-de-zorgsamen-veerkracht-van-zorgverleners-verhogen-tijdens-%C3%A9n-na-de-crisis


De lockdown begint voor sommige 

medewerkers zwaar te wegen. Het is 

belangrijk om ook voor jezelf en je col-

lega's te zorgen! 

De opvolging van onze stock van be-

schermingsmiddelen leert ons dat we 

moeten bijsturen omdat we anders 

dreigen zonder te vallen. 

Ook hier was er ongerustheid bij som-

mige personeelsleden toen we de 

mondmaskers wegnamen op de afde-

ling en deze op de verpleegpost leg-

den. We hebben zelfs gemerkt dat er 

maskers verdwenen zijn uit de ver-

pleegpost! Diefstal kunnen we niet to-

lereren.  

We blijven de aanbevelingen van de 

overheid volgen rond de bescher-

mingsmiddelen. 

Een schort is enkel nodig bij direct con-

tact met een (vermoedelijke) besmet-

te bewoner. Bij isolatie wordt er stan-

daard 1 schort op de kamer voorzien 

aan een kapstok in de badkamer. De 

noodzaak van een tweede schort 

wordt bekeken in functie van de zorg-

zwaarte. 

Voor noodoproepen van GAW worden 

er schorten voorzien in het kapsalon. Er 

worden ‘setjes’ beschermend materi-

aal gemaakt, die genomen kunnen 

worden bij een nieuwe opname, over-

lijden, isolatie, … . 

Het testen van bewoners en medewer-

kers is volop in het nieuws. Wij ontvin-

gen van de overheid nog geen nieuws 

hieromtrent. Laat staan dat we tests 

hebben ontvangen! We beschikken 

via de CRA over 5 tests en zullen deze 

gebruiken indien nodig. Het is de CRA 

die de test goedkeurt. Tot nu toe was 

er nog geen enkele reden om te tes-

ten. 

Als test werd in CareSolutions een be-

woner als covid-19 positief geregi-

streerd. Deze test is geslaagd. Voor alle 

duidelijkheid deze TEST-bewoners is 

NIET positief. 

Zorg en Gezondheid zal affiches bezor-

gen aangaande richtlijnen rond het 

aan-en uittrekken van schorten. 

De Winde werd geregistreerd voor 

‘Hulp aan helden’. Voorlopig kunnen 

we de zorgverlening nog aan met on-

ze eigen personeelsleden. De hulp van 

het personeel van het Kasteel is zeer 

welkom. 

De geplande brandopleiding blijft 

voorlopig in mei op de planning staan. 

VERSTERKTE FASE 2 QUATER! 

Er wordt ook gevraagd om aandacht te hebben voor het psychosociaal welzijn van medewerkers en lei-

dinggevenden. Via een link kunnen er affiches gedownload worden alsook is er een ‘ZorgSamen-

platform’ gelanceerd voor ondersteunende tips en toeleiding naar professionele hulp.  

Bij een opname vanuit het ziekenhuis dient het ziekenhuis ons voor 14 dagen van het nodige materiaal te 

voorzien. 

In het kader van cohortzorg dient er ook een overzicht gemaakt te worden van alle kamers en afsluitbare 

ruimtes alsook een inventarisatie van de aanpassingen die hiervoor moeten gebeuren. 

Vanaf heden worden er ook opnames van GAW bewoners toegelaten. 

ZH mogen geen bewoners weigeren op te nemen op basis van bv frailty score afkomstig van de beslis-

singsboom. 

Indien een medewerker of een geregistreerde vrijwilliger een positief testresultaat heeft, wordt thuisiso-

latie verdergezet voor minimum 7 dagen tot deze drie dagen koortsvrij is en de symptomen verbeterd 

zijn. Bij het hernemen van het werk draagt deze medewerker een chirurgisch mondmasker. 

Bij geregistreerd bezoek, waaronder palliatief bezoek dient men handschoenen en mondmasker te dra-

gen. Enkel bij kans op spatten draagt het bezoek ook een schort en beschermbril. 

Er werd reeds besloten om elke overleden bewoner te beschouwen als een (mogelijke) COVID-19 bewo-

ner. De maatregelen geven aan dat er een laatste groet door de nabestaanden moet mogelijk gemaakt 

worden. Hiervoor wordt echter verwezen naar de begrafenisondernemer. 

Er zijn drie mogelijkheden voor cohortzorg, namelijk contact-druppelisolatie op de kamer, het creëren 

van verzorgingszones of samenwerken tussen meerdere voorzieningen. Voor De Winde werd in het kloos-

ter een aparte verzorgingszone gecreëerd. Voor (mogelijk) besmette bewoners dient echter een vaste 

groep van zorgpersoneel voorzien te worden. Daarom wordt er geopteerd om op elke afdeling een zorg-

zone te voorzien. De zorgzone zal afgescheiden worden aan de hand van een plastic flap. Vooraleer er 

overgegaan zal worden tot communicatie in het kader van interne verhuizen, wordt er eerst een plan 

uitgewerkt. 

Outbreak team 1 april: 

Het zoontje van een medewerkster heeft COVID-19 

symptomen, maar werd niet getest. Voor alle zekerheid 

wordt de medewerkster thuis 7 dagen in quarantaine 

geplaatst zoals voorgeschreven. 

Wij krijgen nog steeds aanvragen vanuit de ziekenhui-

zen en dan vooral vanuit AZ Diest om patiënten over te 

nemen. Hiervoor  staan we open mits het naleven van 

onze opnamecriteria en mits het testen van de patiënt. 

Gezien de toestand van onze bewoners is er voorlopig 

geen indicatie meer voor het dragen van een mond-

masker met uitzondering van medewerkers met lucht-

wegproblemen. Om de rust bij onze medewerkers te 

laten wederkeren wordt het dragen van zelf meege-

brachte mondmaskers toegelaten. Er werd ook een 

oproep op FB geplaatst om zelf mondmaskers te maken 

voor het WZC.   

Medewerkers uitten hun ongerustheid. In het kader 

daarvan wordt in vraag gesteld of er voldoende infor-

matiedoorstroming is. De afdelingsverantwoordelijken 

zullen 1x/week het outbreakmanagementteam bijwo-

nen. Op deze manier kunnen ze zelf zaken voorleggen 

en vragen stellen en dit op hun beurt terugkoppelen 

aan de medewerkers van hun team. 

Outbreak team 2 april: 

Houd jezelf gezond!  

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 verplaatsing om mensen 

in nood te helpen! Dit mag je dus blijven doen. Mocht je 

onderweg problemen ondervinden, contacteer dan  het 

woonzorgcentrum 014 84 92 20. 

Outbreak team 3 april: 

Extra maatregelen: 

Er werd reeds beslist om op termijn 2 kamers per afdeling te 

voorzien voor eventuele cohortzorg. Op deze manier wordt 

het ‘ecosysteem’ per afdeling behouden. Er zal getracht 

worden om hiervoor zoveel mogelijk hetzelfde personeel in 

te zetten. 

Er werden 48 schorten besteld bij ‘Anne-Lore’. Deze zullen 

voortaan gedragen worden bij druppelcontactisolatie en 

zullen intern gewassen worden. 

FFP2-mondmaskers worden behouden voor positief geteste 

bewoners of in het kader van cohortzorg.  

Maandag 6/4 zullen we over ongeveer 100 zelfgemaakte 

mondmaskers beschikken. Medewerkers die een dergelijk 

mondmasker wensen, kunnen dit bekomen. DANKJEWEL 

aan alle naai(st)ers! 

Er wordt een beurtrol uitgewerkt zodat er dagelijks om 6u30 

iemand van de leidinggevenden aanwezig is. 

Vergeet niet voor je naar huis vertrekt je temperatuur te meten en 

te registreren. 

Wij zijn trots op de manier waarop jullie, medewerkers, er volledig voor blijven gaan! DANKJEWEL! 

Schorten met afsluitbare mouw 

afsluitbaar d.m.v. drukknopen 


