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Concreet houdt cohort-zorg in dat (mogelijk) besmette bewoners worden gescheiden van de niet-(mogelijk) besmette bewoners, door ze 

apart te verzorgen. Het zorgpersoneel wordt niet uitgewisseld tussen (mogelijk) besmette en niet-besmette bewoners. Een vaste groep 

zorgpersoneel (aparte equipe) verzorgt de (mogelijk) besmette bewoners. Ook het overige personeel (poetspersoneel, …) wordt zoveel 

mogelijk gescheiden.  Cohort-zorg moet in het kader van de schoonmaak (ontsmetten oppervlakken) zo minimalistisch mogelijk worden 

georganiseerd. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen de huiselijke factor en efficiënt cohort-zorg organiseren.  Fixatie wordt 

zoveel mogelijk vermeden.  

Fase 1 = melding en registratie van het vermoeden van een corona infectie 

Elke medewerker die symptomen van een mogelijke infectie vaststelt bij zichzelf meldt dit onmiddellijk aan 

de directie en neemt na een consult aan de huisarts terug contact op.  

Elke medewerker die symptomen van een mogelijke infectie vaststelt bij een bewoner, meldt dit onmiddellijk 

aan de verpleging.  

Fase 2 = bijkomende maatregelen bij een besmetting van 2 tot max 5 bewoners en/of medewerkers op een zorgaf-

deling 

Contact-druppel isolatie op de kamer van alle (mogelijke) COVID-19 bewoners is aangewezen zolang dit 

logistiek en qua personeelsorganisatie mogelijk/haalbaar is. Dit is enkel mogelijk wanneer er geen uitbraak is 

in het woonzorgcentrum, dus in de beginfase. 

Fase 3 = bijkomende maatregelen bij een mogelijke besmetting van meer dan 5 bewoners en/of medewerkers op 

een zorgafdeling 

Cohort-zorg op de afdelingsniveau wordt vooral toegepast wanneer er meerdere (mogelijke) COVID-19 be-

woners en medewerkers zijn op één afdeling.  

Fase 4 = cohort-zorg op het klooster 

De voorbije weken werd het klooster ingericht als noodzorgafdeling voor COVID-19 bewoners. Deze extra 

capaciteit zal worden aangesproken indien de toestand in de ziekenhuizen en de schakelzorgcentra zo pre-

cair is geworden dat we gedwongen worden om extra bewoners op te nemen.  

Het volledige outbreakplan kan door de medewerkers worden teruggevonden op het prikbord in de mappenstructuur. 

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. 

Outbreakplan: 

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

https://www.zorgneticuro.be/  

 

 14 april 2020 

CORONA NIEUWSBRIEF  

Je zal wekelijks op de hoogte worden ge-

houden met een Corona-nieuwsbrief. Hierin 

kan je al de genomen maatregelen terug-

vinden. 

Outbreak team 8 april: 

Wekelijkse nieuwsbrief — 

update coronanieuws 

Wanneer er personeelsleden symptomen vertonen, worden ze veilig-

heidshalve in thuisquarantaine geplaatst. Als ze het werk hervatten 

dragen ze een chirurgisch mondmasker. 

Extra maatregelen: 

 De praktische voorbereiding van het outbreakplan is van start ge-

gaan. Op afdeling Wijnrank werd al een wand geplaatst. Alle me-

dewerkers werden door hun diensthoofd op de hoogte gebracht. In 

het kader van interne verhuizen werden ook de bewoners op de 

hoogte gebracht.  

 Een eerste cohortekamer werd klaargemaakt voor de opname van 

een nieuwe bewoner. 

 De poetsdienst wordt op hun wekelijkse maandagoverleg ingelicht 

door Els Claes. Van zodra er een besmetting is, zal de poets 1u extra 

per dag ingezet worden om een dagelijkse ontsmetting van de des-

betreffende kamer(s) mogelijk te maken. Deze worden steeds als 

laatste gereinigd.  

 Wanneer een bewoner een verhoogde temperatuur heeft, zal er 

steeds een bloedname gebeuren om alvast het eventuele onder-

scheid tussen een virale en bacteriële infectie te maken. Bij twijfel 

wordt er nadien steeds een wisser genomen. 

 WZC De Winde werd nog niet geselecteerd om de bewoners en het 

personeel te testen. We beschikken zelf over 5 testkits. Voorlopig 

moesten deze nog niet gebruikt worden. 

  We beschikken ondertussen 

over een noodvoorraad per-

soonlijke beschermingsmidde-

len waar we een maand tot 

meer dan een jaar mee toeko-

men. De uitwasbare schorten 

werden geleverd op 14 april. 

 Er wordt een beurtrol opgemaakt om de dagelijkse aanwezigheid 

van leidinggevenden te garanderen vanaf 6.30u. 

 Indien er een bewoner of medewerker positief test op COVID-19 zal 

hierover open en transparant, maar met de nodige privacy, ge-

communiceerd worden. 

We blijven er samen voor gaan!    

De Nationale Veiligheidsraad besliste gisterenna-

middag om de coronamaatregelen te verlengen 

tot 3 mei. Maar er komen ook aanpassingen.  

Wij hebben, samen met jullie, al weken ons 

uiterste best gedaan om het virus niet in De 

Winde toe te laten. De deuren van De Winde 

nu al openzetten betekent dat we de deuren 

ook voor het virus openzetten en dat willen 

we niet. Er wordt daarom voorlopig geen 

bezoek toegelaten in De Winde. 

https://www.zorgneticuro.be/


Maatregelen GAW 

In het kader van het geregistreerd be-

zoek vanaf 14/04 werd er een brief 

aan de GAW bewoners bezorgd. Er 

wordt aan hen gevraagd om ten laat-

ste maandag 13/04 de gegevens van 

de thuiszorgdiensten waarop zij beroep 

doen en van eventueel 1 essentiële 

mantelzorger per AW te bezorgen.  

Aan de hand hiervan zal er een regi-

stratielijst opgemaakt worden. Enkel 

deze personen krijgen toegang tot 

GAW. Deze personen dienen zich aan 

te melden via de parlofoon. De oproe-

pen komen bij Els/Kelly terecht alsook 

bij het centraal verpleegteam na de 

kantooruren. Het bezoek dient zich te 

registreren alsook zijn lichaamstem-

peratuur te meten en een goede 

handhygiëne toe te passen. 

Schakelzorg 

Nu er voldoende persoonlijke bescher-

mingsmiddelen zijn, is onze grootste 

zorg de zuurstofbevoorrading voor 

(mogelijke) COVID-bewoners. Hiervoor 

is De Winde in overleg met de leveran-

ciers én de ziekenhuizen. 

 

Beschermende middelen 

Er werden spatschermen ontvangen 

via CareTalents en ook Dr Maes heeft 

er enkele besteld. Deze spatschermen 

zijn een bijkomende bescherming voor 

ons personeel indien de COVID-

positieve bewoner ook een sterke 

hoest heeft. DANKJEWEL aan de milde 

schenkers! 

Psychosociaal welzijn medewerkers 

We kunnen het niet genoeg benadruk-

ken dat wij trots zijn op al onze mede-

werkers, jullie blijven er in deze moeilij-

ke periode steeds voor gaan. Dat ver-

dient een bloemetje & iets lekkers! 

 

Vrijwilligers via het Rode Kruis 

Er werden ondertussen al diverse orga-

nisaties bevraagd hoe zij ons kunnen 

ondersteunen indien er een (te) grote 

uitval is bij ons personeel. Momenteel 

werken er in De Winde al 4 interimver-

pleegkundigen. 

UPDATE MAATREGELEN WZC  

vanaf 10 april: 

Er wordt een overzicht gemaakt 

van alle kamers en alle afsluitbare 

ruimtes waar bewoners in de toe-

komst kunnen slapen en leven in 

cohort-zorg. Er wordt geïnventari-

seerd en gepland welke aanpassin-

gen hiervoor moeten uitgevoerd 

worden. 

We actualiseren het plan voor be-

drijfscontinuïteit. 

Voor heropname van bewoners na 

een ziekenhuisverblijf en opname 

van nieuwe bewoners na een zie-

kenhuisverblijf gelden specifieke 

regels. 

Voor de verplaatsing naar en van 

het ziekenhuis van een niet 

(mogelijke) COVID-19 bewoner tgv 

een consultatie of dagbehandeling 

wordt vervoer door professionelen 

aangeraden.   

MAATREGELEN VOOR ALLE NIET-

(MOGELIJKE) COVID-19 BEWONERS 

Kinesisten mogen hun activiteiten 

nog steeds blijven uitoefenen, mits 

ze niet-dringende zorg uitstellen en 

enkel de bewoners blijven behande-

len bij wie de stopzetting van de 

behandeling niet wenselijk is. Deze 

federale maatregel geldt ook voor 

de kinesisten, al dan niet in loon-

dienst, die bewoners van het woon-

zorgcentrum behandelen. Daaren-

boven is het aangewezen dat loon-

trekkende kinesisten, rekening 

houdend met de maatregelen be-

treffende afstand en hygiëne, op 

regelmatige basis bewegingsactivi-

teiten organiseren voor de bewo-

ners. 

MAATREGELEN (MOGELIJKE) COVID-

19 BEWONERS 

De bewoner verblijft minstens 14 

dagen in druppel-contact isolatie 

op de kamer of cohorte. 

De bewoner draagt overdag een 

chirurgisch mondneusmasker. De 

bewoner verlaat de kamer niet. 

Indien bewoners verblijven in een 

gesloten afdeling en druppel-

contact isolatie in de kamer niet 

mogelijk of aangewezen is, dan 

mogen de bewoners vrij rondlopen 

op deze gesloten afdeling. Het per-

soneel dat hen verzorgt, draagt wel 

het noodzakelijke persoonlijke be-

schermingsmateriaal.  

Druppel-contact isolatiemaatrege-

len: dragen van een chirurgisch 

mondneusmasker, handschoenen, 

wegwerpschort met lange mouwen 

en, bij mogelijkheid tot spatten of 

hoestende/niezende bewoner, ook 

een spatbril. De zorgverlener moet 

het aanraken van zijn gezicht, ogen 

of mond met (gehandschoende) 

handen vermijden.  

(PERSOONLIJK BESCHERMINGS)

MATERIAAL  

Niet-geteste zorgverleners zonder 

luchtwegklachten én zonder koorts 

dragen alleen persoonlijke be-

schermingsmiddelen zoals hand-

schoenen/beschermschort/

spatbril/masker als er kans is op 

contact met respiratoire secreties 

en andere lichaamsvochten 

(toepassing van algemene voor-

zorgsmaatregelen). 

Outbreak team 10 april: 

Het overzicht van de geselecteerde kamers en afsluitba-

re ruimtes zal toegevoegd worden aan het outbreak-

plan.  

Op dit moment werden 5 kamers geselecteerd: 2 op HR, 

2 op BR en 1 op WR. Deze dienen voor opnames van 

nieuwe bewoners. Eigen bewoners die positief testen 

plaatsen we in quarantaine op hun eigen kamer zolang 

dit mogelijk blijft qua zorg en logistiek. 

Positief geteste bewoners met dementie proberen we 

ook in quarantaine op hun kamer te laten. Indien dit 

moeilijk blijkt owv wegloopgedrag plaatsen we een sys-

teem op hun kamerdeur dat een signaal geeft op de 

DECT telefoons van het personeel van de afdeling zodra 

de kamerdeur geopend wordt. De medewerkers bege-

leiden de bewoner dan naar de kamer. 

De richtlijnen voor medewerkers en geregistreerde vrijwil-

ligers worden duidelijk toegelicht in de aanbeveling van 

Sciensano. (deze wordt samen met deze nieuwsbrief aan 

de medewerkers bezorgd.) 

De bewoner kan een verhuis niet weigeren indien de 

cohortzorg preventief wordt voorbereid. Echter dient de 

verhuis goed gecommuniceerd en gemotiveerd te wor-

den aan de bewoner en zijn familie. In het kader van de 

voorbereiding van deze cohort-zorg werden er bewoners 

verhuisd van kamer. Wij bedanken bewoners en familie voor 

het begrip en danken ook het personeel dat voor de verhuis heeft 

ingestaan. 

Maatregelen palliatieve bewoners en afscheid nemen 

van stervende bewoners, ongeacht ze besmet zijn of 

niet: Als WZC kiezen we ervoor om de naasten tijdens hun 

bezoek persoonlijke beschermingsmiddelen te laten dra-

gen. Ook worden er maximaal 2 bezoeker per kamer 

toegelaten. Eventueel kan er een beurtrol gehanteerd 

worden. 

We zullen steeds meedelen wanneer we een besmetting 

vaststellen bij een bewoner of een medewerker met res-

pect voor de privacy. Dit zal eerst persoonlijk worden 

meegedeeld. Nadien wordt de familie ingelicht alvorens 

we het kenbaar maken naar derden. 

Indien er getest kan/zal worden, zullen deze bij de bewo-

ners door de CRA afgenomen worden en bij het perso-

neel door IDEWE, dit om te voorkomen dat de testing niet 

goed gebeurd. 

Bij gebruik van face-shields dient er nog steeds een chi-

rurgisch mondmasker gedragen te worden. Op elke af-

deling werden er 2 voorzien en daarnaast zijn er nog be-

schikbaar in de centrale verpleegpost. 

Alle woonzorgcentra kregen een voorraad handont-

smettingsmiddel met bijhorende vernevelaars van de 

overheid. Deze vernevelaars mogen niet gebruikt wor-

den voor dit product. De vernevelaars zijn reeds allemaal 

weggehaald. De geleverde handgel wordt voor gebruik 

overgebracht in nog beschikbare lege dispensers.  

WZC De Winde werd geregistreerd op het platform ‘Help 

de Helpers’. 

Het aangepaste outbreakplan wordt aan het COVID-

WZC-support-team van AZ Geel bezorgd voor feedback. 

Het schakelzorgcentrum ‘Astor-Toren’ zal pas in gebruik 

genomen worden alsook de woonzorgcentra volzet zijn. 

In het kader van post corona bekijkt AZ Geel om een 

voorraad beschermend materiaal aan te leggen voor 

de eerstelijnszone. Deze zal gedistribueerd worden door 

de lokale besturen. Het is ook belangrijk om elkaar als 

instelling te ondersteunen door de noodvoorraad te de-

len. 

Houd jezelf gezond!  

Outbreak team 14 april: 

Ook geregistreerde vrijwilligers wordt 

gevraagd bij eventuele symptomen in 

thuisquarantaine te gaan. 

Er werd een overzicht ontvangen van 

de thuiszorgdiensten en essentiële 

mantelzorgers per AW. Enkel deze per-

sonen krijgen toegang tot de GAW, 

mits ze zich bij aankomst telkens regi-

streren en hun temperatuur laten ne-

men. Zij moeten zich steeds aanmel-

den aan de glazen gang via de parlo-

foon.  

Voor GAW werd een aparte nieuws-

brief opgemaakt. Deze nieuwsbrief 

werd ondertussen aan elke bewoner 

persoonlijk overhandigd met de nodi-

ge uitleg. 

Zowel aan de bewoners als geregi-

streerd bezoek wordt gevraagd indien 

ze (mogelijks) besmet zijn met COVID-

19 om hun huisarts en ons onmiddellijk 

te verwittigen. 

De Winde kreeg het bericht dat we 

NIET geselecteerd werden in de eerste 

testfase van testing. We kregen ook 

nog geen bericht dat we testmateri-

aal gaan krijgen! Ondanks alle bericht-

geving in de media. 

Outbreak team 15 april: 


