Outbreak team 20 april:
Er werd een bewoner van afdeling Heggerank getest; zowel de sneltest als de uitgebreide PCR test was negatief. Ook een medewerker werd getest; ook deze testte negatief op de uitgebreide PCR test.

Dit betekent dat er momenteel geen besmetting is onder de bewoners of personeel van De Winde.

CORONA NIEUWSBRIEF
21 april 2020

Wekelijkse nieuwsbrief — update coronanieuws
Je zal wekelijks op de hoogte worden gehouden met een Coronanieuwsbrief. Hierin kan je al de genomen maatregelen terugvinden.

Van de testkits voorzien door de overheid hebben we nog steeds geen nieuws ontvangen, hoewel meer
dan de helft van alle woonzorgcentra in onze eerstelijnszone al geselecteerd werd.

Outbreak team 17 april:
Er startte maandag een nieuwe verpleegkundige in het WZC, zij was voorheen werkzaam op een COVID-19
afdeling en brengt belangrijke ervaring ivm COVID-19 bij in ons centraal verpleegteam.
Het outbreakplan werd aan het covid-WZC-support-team van AZ Geel bezorgd. Zij sporen het medisch labo aan

Extra maatregelen:
 De bewoners die op de geselecteerde kamers verbleven voor co-

hortzorg zijn verhuisd.

om ons extra tests te bezorgen. De Winde heeft ondertussen nog een aantal bijkomende testkits aangekocht. Deze zullen doelgericht ingezet worden. We zijn vragende partij om snel meer bewoners en medewerkers te testen!
Er werd een Vlaamse Taskforce Zorg COVID-19 opgericht, die in overleg zal gaan met de sector, oa in functie van
gericht testen, monitoring PMB en zuurstof, ondersteuning vanuit de ziekenhuizen, personeelsnood, .. .

Het dagverzorgingscentrum blijft alvast gesloten tot 3 mei.

 De essentiële mantelzorgers van GAW ontvingen een attest in het

kader van de noodzakelijke verplaatsingen.
 Sciensano heeft een nieuwe nota gepubliceerd in het kader van

correct gebruik van mondmaskers. Het dragen van chirurgische
mondmaskers wordt aanbevolen bij zorgpersoneel dat in contact
komt met (mogelijke) COVID-19 bewoners. Indien de stock het toelaat, mag het personeel mondmaskers dragen ook al is er geen bevestigde COVID-19 bewoner. Elk personeelslid zal maandag 20 april 3

mondmaskers ontvangen van hun leidinggevende. Iedereen markeert zijn
mondmaskers met naam en nummer.


Masker 1 wordt op maandag gedragen



Masker 2 op dinsdag



Masker 3 op woensdag

Samen
staan we sterker.

waarna men de maskers verder draagt in dezelfde volgorde.
De maskers worden dus behouden en bewaard in een plastic
zakje in de locker van de medewerker. Alleen als het zichtbaar
bevuild is, zal het weggedaan worden. Het masker dient opgezet te worden alvorens de medewerker op de afdeling komt.
 De Winde werd geregistreerd voor het inschakelen van studenten

geneeskunde in functie van het bijstaan van Dr. Maes bij het testen
van eventuele bewoners maar ook als ondersteuning
 De medewerkers van het dagcentrum worden reeds ingezet in het

Om snel te kunnen communiceren
wordt er gebruik gemaakt van
onze sociale media, website, facebook en e-mail.
Check daarom ook geregeld deze kanalen.

WZC, ook thuisverpleegkundigen kunnen ingezet worden. Ter voorbereiding op een eventuele uitbraak worden de thuiszorgdiensten
die momenteel al actief zijn binnen GAW gecontacteerd voor een
eventuele ondersteuning.
 Het zuurstofgebruik en de noden dienen voortaan elke maandag

via het e-loket doorgegeven te worden.

Op de website van Zorgnet-icuro kan er dagelijks een update gevonden worden van de maatregelen.
https://www.zorgneticuro.be/
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Dagverzorgingscentrum Het Kasteel . Diestse Baan 62 . 2431 Veerle . info@dewinde.be . www.dewinde.be

team

Als een
kunnen we dit aan!

 Bepaalde bewoners blijven spullen ontvangen door het raam. De

raamklinken van de ramen zonder vliegenraam die zich aan de buitenkant bevinden, werden om deze reden voorlopig verwijderd.

Veel moed! Hou vol! En denk ook af en toe aan jezelf!

UPDATE maatregelen GAW 17-04-2020

Andere maatregelen

Wanneer bewoners door de toepas-

Continuïteit zorg- en dienstverlening

sing van cohort-zorg tijdelijk moeten
De vrije keuze van de zorg en ondersteu-

overeenkomst heeft, aanbieden, ook niet

ning en van de verstrekker ervan door de

in het kader van de beschermende

bewoner moet gewaarborgd blijven. De

maatregelen.

GAW bewoner kan niet verplicht worden

om bepaalde facultatieve diensten (zoals Wanneer een GAW bewoner positief is,
heeft zowel de bewoner als de mantelzorbijvoorbeeld thuisverpleging) te gebruiken die de initiatiefnemer of de voorzie-

ger en de thuiszorgdiensten een meldings-

ningen waarmee de initiatiefnemer een

plicht.

UPDATE MAATREGELEN WZC
vanaf 19 april:

andere bewoners en het personeel te

Testen

vermijden.

Bewoners zonder luchtwegsymptomen

De incubatietijd wordt op gemiddeld
5 dagen geschat, maar kan oplopen
tot 14 dagen.

Om overdracht door druppels te ver-

worden in principe niet getest, men is

mijden, wordt er steeds een chirur-

steeds waakzaam voor symptomen.

gisch mondneusmasker gedragen

Dit beleid werd in een schematisch

De symptomen die het meest voorkomen, zijn koorts en hoest, maar de
ziekte kan zich ook presenteren onder
de vorm van moeheid, spierpijn, kortademigheid, keelpijn en hoofdpijn.

wanneer de afstand tot de (mogelijke) overzicht gezet.
COVID-19 bewoner minder dan 1,5
Ook voor medewerkers werd er een
meter bedraagt; dus zeker tijdens de

Algemene voorzorgsmaatregelen

Om de overdracht van het SARS-CoV-

• Ontsmet je handen

2 virus te voorkomen, moet druppel-

Er zijn twee testcircuits: enerzijds het

contact isolatie toegepast worden bij

reguliere testcircuit via de klinische

(mogelijke) COVID-19 bewoners.

labo’s waarbij wordt getest volgens de

• Draag persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM) zoals handschoenen/

zorgcontacten.

schematisch overzicht gemaakt ivm
het al dan niet testen.

indicaties van Sciensano. Anderzijds
De Nationale Veiligheidsraad heeft op zijn er de testkits die via de federale

mondneusmasker wanneer er kans is

16 april 2020 beslist dat bezoek in woon- overheid worden verdeeld om de situatie op vlak van besmetting in zorgzorgcentra onder bepaalde voor-

op contact met respiratoire secreties

waarden toegestaan is. De Vlaamse

en andere lichaamsvochten.

Het steeds toepassen van deze alge-

Taskforce Zorg COVID-19 zal in overleg met
de sector de voorwaarden voor de uitvoering van deze beslissing uitwerken. In af-

mene voorzorgsmaatregelen werkt in

wachting blijven de huidige maatre-

belangrijke mate preventief. Het toe-

gelen geldig en wordt er dus GEEN

Zorg en Gezondheid zal elke voorzie-

passen van deze maatregelen be-

bezoek toegelaten!

ning individueel verwittigen zodra be-

beschermschort/spatbril/ chirurgisch

• Hoest- en nieshygiëne

perkt enerzijds het risico op overdracht

voorzieningen in kaart te brengen.

Het blijft de bedoeling dat er in alle zorgsectoren getest wordt. De woonzorgcentra zijn
daarbij een eerste prioriteit.

kend is wanneer zij testmateriaal mo-

van micro-organismen tussen de be-

Wanneer er een (her)opname vanuit

woners en beschermt anderzijds de

het ziekenhuis gebeurt zal er steeds 14

andere persoon tegen de micro-

dagen druppel-contact isolatie wor-

Alle handleidingen, een draaiboek en

organismen van de bewoner. Ze vor-

den toegepast.

praktische informatie over het afne-

men de primaire aanpak om op een
effectieve wijze overdracht van microorganismen en dus zorginfecties te
voorkomen.

Vervoer door professionelen (bv. ambulanciers, minder mobile centrale
(MMC)) wordt aangeraden. De te nemen hygiënische beschermingsmaat-

gen verwachten.

men van de testen in zorgvoorzieningen werden verzameld. In De Winde
zal de afname van testen gebeuren
door de CRA voor de bewoners en
door Idewe voor de medewerkers.

Alle medewerkers dragen vanaf 20

verhuizen, kan er geen dagprijs aan-

april een chirurgisch mondmaskers.

gerekend worden die hoger is dan de personeel (verpleegkundig en verzorgend personeel) kunnen gemeld wordagprijs die de bewoner in zijn oor-

Alle medewerkers ontvingen 3 maskers met
bijhorende plastic zakje ter bewaring. Na
bevraging raadt men ons aan om de mondmaskers in kartonnen nierbekkens te bewaren. Deze nierbekkens worden aan de personeelskleedkamers verdeeld, samen met
de instructies.
Om bevuiling van FFP2-maskers te

vermijden, wordt het bedekt door
een gezichtsscherm.
Cohort-zorg houdt in dat (mogelijke)

bewoners.

Er bestaat geen zwart-wit scenario
om een cohorte op te starten. Deze
beslissing moet afgewogen worden
door het outbreak managementteam en kan steeds evolueren!

beluisteren en in eerste instantie aan
situatie moet de getekende schriftelij- vraagverheldering doen. Vervolgens
ke verblijfsovereenkomst uitzonderlijk
zal hij/zij de mogelijkheden bekijken
niet aangepast worden. Bij de stop-

om een team uit de gezinszorg en/of
zetting van de toepassing van cohort- thuisverpleging ter plaatse te sturen.
zorg, heeft de bewoner het recht om
terug naar zijn oorspronkelijke kamer

zen.

kamer door de familie leeg te laten
maken. Het woonzorgcentrum staat
momenteel zelf in voor de ontruiming
van de kamer en desgevallend opslag van het meubilair en de persoonlijke goederen van de overleden bewoner. Er kunnen door de voorziening

advies van een team ziekenhuishygi-

de overheid. De nodige creditnota’s wor-

ëne waardevol zijn. Indien dit advies

den opgemaakt door Kelly.

vies ingeroepen van ZH Geel.
Niet iedere bewoner moet getest

Verplichte bevraging zuurstof
Vanaf 20 april moet er steeds een
vragenlijst ivm de voorraad en nood

aan zuurstof ingevuld worden via het
worden op COVID-19, voor hij/zij in de e-loket.
cohorte wordt opgenomen, indien de
symptomen typisch zijn en er een epidemiologische link is bij toepassing
van cohort-zorg, hoewel testen wel
wenselijk is indien er voldoende testcapaciteit is in de labo’s.

Bijkomende voorzorgsmaatregelen
Deze bijkomende maatregelen wor-

VID-19 voor ambulanciers op de web-

Transparante communicatie naar bewo-

den uit voorzorg genomen om over-

site van Sciensano. Deze procedure

ners, medewerkers, familie en belang-

dracht van micro-organismen naar

wordt periodiek geactualiseerd.

hebbenden is van groot belang!

Deze afvalstoffen kunnen afgevoerd
worden via de huishoudelijke ronde

Ontruiming bewonerskamer

zullen gecompenseerd worden door

kenen. De Winde heeft hiervoor ad-

Afval van (mogelijke) COVID-19 bewoners

(kamer vóór cohortering) te verhui-

Bij de uitvoering van cohortzorg kan

geen uitstel van de cohortering bete-

le cohortzorgcoördinator zal de vraag

het tijdelijke karakter van deze nood-

Cohortering is een tijdelijke maatregel, en geen opslagkosten aangerekend
worden.
de verhuis van de bewoners en de tewerkVanaf 14 maart is echter enkel het verblijf
stelling op een andere werkplek, is dus ook
tot en met de dag van overlijden ten laste
tijdelijk.
van de erfgenamen. De overige dagen

op zich zou laten wachten, mag dit

den via een provinciaal 0800nummer. De geïntegreerde provincia-

Gelet op de noodsituatie en gelet op

COVID-19 bewoners gescheiden wor- Bij overlijden wordt er normaal een
den van niet-(mogelijke) COVID-19
termijn van 5 dagen voorzien om de

regelen voor ambulanciers worden
vermeld in de fiche coronavirus CO-

spronkelijke kamer betaalde.

Acute noden op het vlak van zorg-

Zowel bij (mogelijke)-COVID-19 bewoners met ernstige hypoxie die nog
kans maken op herstel, als bij palliatieve (mogelijke)-COVID-19 bewoners
kan zuurstof aangewezen zijn. Vaak
echter kan de dyspnoe medicamenteus onder controle gebracht worden
zonder toediening van zuurstof.

Hou je hoofd koel en je hart warm!

(voor kleine hoeveelheden) of via de
bedrijfsafvalronde.

