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Er werd van AZ Geel feedback ontvangen ivm het 

outbreakplan.  Ze raden aan om cohortering op af-

delingsniveau te organiseren. Het outbreakplan 

wordt aangepast. 

De resultaten van de komende testing van bewoners 

wordt afgewacht. 

Er werd door Paula en Anja een opleiding uitgewerkt 

voor de medewerkers.  

Carrewiel werd op de hoogte gebracht dat we het 

klooster nog nodig hebben voor testing en mogelijke 

opslag van goederen. 

Om snel te kunnen communiceren wordt 

er gebruik gemaakt van onze sociale 

media, website, facebook en e-mail.  

Check daarom ook geregeld deze kanalen. 

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

https://www.zorgneticuro.be/  

Outbreak team 27 april: 

Outbreak team 24 april: 

Het dagverzorgingscentrum blijft voorlopig gesloten en dit alvast 

tot en met zondag 17 mei 2020. 

Aanpassingen outbreakplan: 

De kamer gelegen aan de toe-

gangsdeur wordt voorbehouden als 

sas van de cohorteafdeling. Deze 

zal als ingang voor personeel en 

leveringen gebruikt worden.  

Er is een schema dat een duidelijk 

overzicht biedt in welke mate de 

verschillende maskers bescherming 

bieden. Momenteel dragen alle 

personeelsleden een chirurgisch 

mondneusmasker. Voor het bewa-

ren van deze maskers, in functie van 

hergebruik, werden kartonnen nier-

bekkens ter beschikking gesteld. De 

stock wordt geteld en goed bijge-

houden. Naargelang de resultaten 

van de testing worden er aan de 

medewerkers (ev. per shift) een chi-

rurgisch mondneusmasker gegeven.  

Aan de personeelsleden die op de 

COVID-afdeling staan zal een FFP2 – 

maskers worden gegeven.  

!!! Raambezoeken moeten steeds 

plaatsvinden met GESLOTEN venster! 

 

 28 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 22 april: 

Wekelijkse nieuwsbrief — update corona-

nieuws 

 Er werd een bewoner van GAW en geregistreerde vrijwilliger getest. 

Het resultaat van de sneltest is negatief. 

 Wanneer er teveel personeelsleden afwezig zijn, kan er beroep wor-

den gedaan op externe medewerkers; dit kunnen we melden via 

het Provinciaal 0800 nummer én via Rode Kruis én via het e-loket.  

 Er zijn nog 3 tests aanwezig, via AZ Geel trachten we om meerdere 

tests te bekomen. Practimed heeft de CRA 15 tests bezorgd.  

 In functie van de opnamestop in het WZC voor personen in een 

thuissituatie, werkt AZ Geel aan een protocol. Het protocol dient om 

thuiswonende bejaarden via het AZ te laten opnemen in een WZC. 

Het ziekenhuis neemt dan een test en CT-scan af alvorens de trans-

fert kan gebeuren. 

 We houden onze noodvoorraad mondmaskers goed in het oog en 

indien de stock het toelaat delen we in de nabije toekomst nieuwe 

maskers uit. Meerdere WZC werken al weken op dezelfde manier en 

ook ZH Geel heeft zijn fiat gegeven. 

 Het dragen van een chirurgisch mondmasker met een face-shield is 

beter dan enkel het dragen van een FFP2 mondmasker. Het dragen 

van een chirurgisch mondmasker onder een FFP2 is moeilijk haal-

baar alsook sluit het FFP2 mondmasker dan niet goed aan. 

Algemene afspraken: 

 Het ontsmetten van PBM wordt opgenomen in de presentatie voor 

de interne opleiding. Dit wordt met Serafanspray gedaan. De poets-

medewerker voorziet en vervangt hiervoor de gele poetsdoeken. 

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

Onze medewerkers worden extra bijge-

schoold om helemaal up to date te zijn 

over COVID-19 en de beschermingsma-

terialen!  

https://www.zorgneticuro.be/


Bij verhuis en na overlijden 

van een bewoner staat de 

beheersinstantie van GAW  

zelf in voor de ontruiming 

van de wooneenheid. Bij 

deze ontruiming moeten 

steeds de noodzakelijke 

maatregelen getroffen wor-

den. De directie maakt voor 

het ophalen van het meubi-

lair en de persoonlijke spul-

len de nodige afspraken 

met de familie en/of nabe-

staanden. Zij ontvangen van 

de directie een attest voor 

deze verplaatsing. 

Er geldt een opnamestop 

voor nieuwe bewoners die 

thuis wonen. 

Alle interne medewerkers 

dragen een chirurgisch 

mondneusmasker. 

Dagelijks wordt de verplich-

te registratie van COVID-19 

in het e-loket ingegeven. 

Op basis van de verplichte 

registratie in het e-loket, zal 

aan prioritering gedaan 

worden door Zorg en Ge-

zondheid voor verdere on-

dersteuning. 

Groepen van assistentiewo-

ningen die problemen on-

dervinden met de beheer-

sing van een cluster/

uitbraak van COVID-19 kun-

nen steeds advies vragen 

via infectieziektebestrij-

ding@vlaanderen.be of via 

telefoon. 

UPDATE MAATREGELEN WZC  

vanaf 28 april: 

Deze maatregelen gelden voorlopig 

tot en met 17 mei 2020. 

De incubatietijd wordt op gemiddeld 

5 dagen geschat, maar kan oplopen 

tot 14 dagen. 

De symptomen die het meest voorko-

men, zijn koorts en hoest, maar de 

ziekte kan zich ook presenteren onder 

de vorm van moeheid, spierpijn, korta-

demigheid, keelpijn en hoofdpijn. 

Bijkomende voorzorgsmaatregelen 

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen  

Om overdracht van het SARS-CoV-2 

virus door druppels te vermijden, dra-

gen alle interne en externe 

medewerkers van het woonzorgcen-

trum, alle geregistreerde vrijwilligers en 

alle geregistreerde bezoekers, uit voor-

zorg, steeds een chirurgisch mond-

neusmasker. De Vlaamse Taskforce 

COVID-19 Zorg heeft dit beslist op 24 

april 2020, maar De Winde paste dit al 

vroeger toe. 

Bereidt cohortering voor  

Cohortering hangt af van het aantal 

besmettingen die worden vastgesteld. 

(HER)opname 

Ouderen die van thuis komen en die 

geconfronteerd worden met een acu-

te noodsituatie, bijvoorbeeld partner-

geweld, het wegvallen van een man-

telzorger wegens ziekte, overlijden van 

een partner én waarvoor geen directe 

andere oplossing is, kunnen worden 

opgenomen, mits ze getest worden.  

andere bewoners en het personeel te 

vermijden. Er wordt steeds 14 dagen 

isolatie op de kamer voorzien. De di-

rectie maakt vóór de eigenlijke opna-

medag de nodige afspraken met de 

bewoner, de familieleden en mantel-

zorger(s) voor de levering van het 

meubilair en de persoonlijke goederen 

die op de opnamedag kunnen wor-

den meegebracht en die pas na de 

eigenlijke opnamedag kunnen gele-

verd worden. Ook bij opname van 

een nieuwe bewoner blijft het alge-

meen bezoekersverbod van toepas-

sing. De directie van het woonzorg-

centrum staat zelf in voor de inrichting 

van de kamer. Tijdens de eerste 14 

dagen zal dit ‘sober’ zijn, na de qua-

rantaine kan de kamer verder worden 

ingericht. 

Testen op COVID-19 

Er zijn twee testcircuits: enerzijds het 

reguliere testcircuit via de klinische 

labo’s waarbij wordt getest volgens de 

indicaties van Sciensano. Anderzijds 

zijn er de testkits die via de federale 

overheid worden verdeeld om de situ-

atie op vlak van besmetting in zorg-

voorzieningen in kaart te brengen. 

Een belangrijke toevoeging in de 

meest recente versie (22 april 2020) is 

dat elke nieuwe bewoner van een 

residentiële collectiviteit kan worden 

getest (bv. woonzorgcentrum, …). In-

dien de test negatief is, wordt de test 

na vijf dagen éénmalig herhaald, aan-

gezien een negatief resultaat ook mo-

gelijk is bij een persoon die al besmet is 

maar nog in de incubatieperiode zit. 

Testen is niet verplicht, maar wel sterk aan te 

raden. Dit standpunt is van toepassing zowel op 

bewoners als personeelsleden, en is gebaseerd 

op de wet over de patiëntenrechten. 

Het testen van de medewerkers heeft 

mogelijks een emotionele impact op 

het personeel en kan angst veroorza-

ken. Maar het agentschap benadrukt 

dat de testing een preventiemaatre-

gel  is. Een zorgverlener laat zichzelf in de 

eerste plaats testen om anderen, die kwetsbaar 

zijn, te beschermen. 

UPDATE maatregelen GAW 28-04-2020 

Deze maatregelen gelden voorlopig tot en met 17 mei 2020. 

Trots op wie je bent en wat je doet, je doet het gewoon super goed!  

Psychosociaal welzijn 

Hartverwarmers (https://

soulcenter.be/hartverwarmers)  bun-

delt corona-initiatieven en activiteiten 

voor bewoners, familie en mantelzor-

gers. 

Op vraag van de Taskforce COVID-19 

Zorg is het aanbod aan psychosocia-

le ondersteuning toegankelijk ge-

maakt via één kanaal, het ZorgSamen-

platform. Hier kunnen medewerkers en 

leidinggevenden tips vinden ter on-

dersteuning van het psychosociaal 

welzijn en toeleiding naar professione-

le hulp. Ook de directe sociale omge-

ving (partner, familie, vrienden, colle-

ga’s) van de medewerkers uit zorg en 

welzijn worden ondersteund in hun rol 

als eerste helper. Vanaf begin mei 

2020 worden interactieve webinars 

aangeboden over relevante thema’s 

voor de medewerkers in zorg en wel-

zijn en hun steunfiguren. Dit past ook 

binnen het actieplan Mentaal Welzijn 

(Zorgen voor Morgen) dat werd 

goedgekeurd door de Vlaamse Re-

gering. 

Maatregelen (mogelijke) COVID-19 bewoners 

Indien er sprake is van een cluster van 

meerdere bevestigde gevallen on-

derzoekt de CRA de cluster om na te 

gaan welke bewoners bijkomend ge-

test worden (in de mate dat de test-

capaciteit het toelaat). Deze bijko-

mende tests moeten rationeel ingezet 

worden, rekening houdend met wat 

noodzakelijk is om het beleid te bepa-

len.  

De afweging waar de persoon geïso-

leerd moet worden of blijven (op ka-

mer of in cohorte) moet geval per 

geval bekeken worden. 

Koorts, hoesten, hoge ademhalings-

frequentie, lage zuurstofsaturatie, be-

nauwdheid, verwardheid, maag-

darmklachten, lymfopenie 

(bloedname) zijn klachten die op CO-

VID-19 kunnen wijzen. Deze bewoners 

worden getest.  

Maatregelen medewerkers 

Alle zorgverleners dragen altijd een 

chirurgisch mondneusmasker. 

Wissel dagelijks van werkkledij. Werk-

kledij die met bloed of andere li-

chaamsvochten werd besmeurd, 

moet onmiddellijk vervangen worden 

Bewoners in de terminale levensfase 

Verhuis geen terminale bewoners 

naar de cohorte. 

Maatregelen voor het ontruimen van de bewo-

nerskamer bij verhuis en na overlijden bewoner 

Deze maatregelen zijn van toepas-

sing op alle bewoners.  

De opzegtermijn van 30 dagen waar-

over de bewoner beschikt om de 

overeenkomst te beëindigen, zoals 

bepaald in de bijlage 11 van de er-

kenningsvoorwaarden voor de woon-

zorgcentra, is tijdelijk niet van toepas-

sing. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Om handhygiëne mogelijk te maken, 

moet handalcohol zo dicht mogelijk 

bij de plaats van de zorgverlening 

aanwezig zijn en op strategische pun-

ten. Bij voorkeur wordt een flacon met 

handalcohol geplaatst in een houder. 

Zakflacons zijn niet toegestaan als de 

medewerker een beschermschort 

draagt. Deze zijn immers niet bruik-

baar wanneer zorgpersoneel een 

schort over de werkkleding draagt. 

Een chirurgisch mondneusmasker 

moet gedragen worden door alle 

interne en externe medewerkers van 

het woonzorgcentrum, alle geregi-

streerde vrijwilligers en alle geregi-

streerde bezoekers. Een derde leve-

ring van chirurgische mondneusmas-

kers is gepland in de week van 4 of 11 

mei 2020. Mondneusmaskers van tex-

tiel zijn geen medische maskers en zijn 

inferieur aan chirurgische mondneus-

maskers en kunnen niet gedragen 

worden door zorgpersoneel in een 

woonzorgcentrum. 

De spatbril of het gezichtsscherm 

moeten na elk gebruik gereinigd en 

ontsmet worden. 

Al onze bewoners en medewerkers worden getest op 

COVID-19. De testing van de bewoners zal op vrijdag 1 mei 

gebeuren door twee teams, zijnde Dr. Jan Maes, onze CRA, 

samen met woonzorgcoördinator Anja Claes en Dr. An 

Weerts, huisarts, samen met afdelingsverantwoordelijke 

Paula Torfs. Deze 2 teams komen op de afdelingen langs 

bij de bewoners.  

De medewerkers worden op maandag 4 mei vanaf 8.30u door 

Idewe getest. De testing van de medewerkers zal plaats-

vinden in het klooster. De GAW-bewoners worden door 

de overheid niet mee opgenomen in deze testing. Zij wor-

den aanzien als (deels) private woningen. 

De betrokkene wordt persoonlijk op de hoogte gebracht 

van het resultaat. 

Wij hopen alvast dat er niet al te veel medewerkers en bewoners positief testen.  

https://soulcenter.be/hartverwarmers
https://soulcenter.be/hartverwarmers

