
In De Winde blijven we bewegen 

dankzij de zit-o-meter! 
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Ella en Noor voor jullie 

prachtige tuinoptreden! 

 

 4 juni 2020 

CORONA NIEUWSBRIEF  

Begin maart, wanneer het Coronavirus België binnenkwam, werd er 

een management-outbreakteam samengesteld in De Winde. Dit out-

breakteam kwam in de beginfase dagelijks samen. Aangezien we in 

De Winde voorlopig geen uitbraak hebben van het COVID-19 virus 

werd de samenkomst van het outbreakteam teruggeschroefd naar 1 

keer per week. Ook de dagelijkse aanwezigheid van een leidingge-

vende vanaf 6u30 wordt stopgezet vanaf zaterdag 9 mei 2020. 

Vandaar dat ook onze coronanieuwsbrief niet meer wekelijks zal wor-

den opgemaakt. Maar we blijven jullie wel op de hoogte houden 

van de verdere ontwikkelingen. 

Outbreak team 14 mei: 

Wekelijkse nieuwsbrief — update coronanieuws 

 Indien een medewerker ziektesymptomen heeft, zal deze via de 

huisarts doorverwezen worden naar het triagecentrum voor testing. 

 Bewoners met ziektesymptomen worden in De Winde getest. Deze 

test zal aangerekend worden aan de hand van een nomenclatuur-

nummer, aan de hand van de derdebetalersregeling zal de bewo-

ner enkel het remgeld betalen. 

 Er werd een levering van 3500 chirurgische mondneusmaskers van 

de overheid ontvangen. 

 Vanaf 25/5 is er beperkt bezoek mogelijk aan het WZC. De GAW 

worden als autonoom beschouwd. De GAW bewoners hebben alle-

maal een stoffen mondneusmasker ontvangen. 

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

Outbreak team 19 mei: 

Afhankelijk van de testresultaten zal Hilde, kapster en Anja, pedicure 

volgende week terug kunnen starten binnen het WZC. De GAW-

bewoners kunnen (voorlopig) nog geen afspraak bij hen maken.  

Vanaf 25/5 kunnen de huisartsen van de bewoners terug naar het WZC 

komen. 

Zowel voor GAW als voor het WZC werd een update van de maatrege-

len ontvangen, die geldig zijn vanaf 14/05/2020. 

De bewoners GAW mogen naast hun professionele hulpverleners maxi-

mum 4 personen ontvangen. Deze 4 personen dienen steeds dezelfde 

te zijn en tot dezelfde bubbel te behoren. We rekenen op het gezond 

verstand van de GAW bewoners. Indien ze risico's nemen, brengen ze 

niet alleen zichzelf maar ook hun medebewoners en de zorgverleners in 

besmettingsgevaar. Indien een GAW bewoner op consult gaat, dient er 

volgens de maatregelen geen quarantaine toegepast te worden. Het 

bezichtigen van een AW en eventueel onderhoud en herstellingswer-

ken worden toegelaten mits het dragen van de nodige PBM’s. 

Voor het WZC is kiné mogelijk indien er 1 op 1 wordt gewerkt en er vol-

doende ruimte wordt voorzien per bewoner. De pedicure dient ook 1 

op 1 te werken en bij voorkeur op de bewonerskamer. 

Outbreak team 22 mei: 

Er werden 4 vrijwilligers getest, zodat 

zij de verplaatsing van bewoners 

naar de tuinkamer kunnen begelei-

den. 

Een welgemeende DANKJEWEL aan 

deze vrijwilligers, dankzij hen kunnen 

we het aantal bezoeken opdrijven. 

 

Het gegeven rond testen zal los gelaten 

worden. Nieuwe medewerkers, langdu-

rig zieken, stagiaires alsook de gebrui-

kers van het DVC zullen bij heropstart 

niet getest worden. Omdat we be-

dachtzaam dienen te zijn voor sympto-

men en de focus dienen te leggen op 

het naleven van de basisregels (social 

distance, handhygiëne, temperatuurre-

gistratie, PBM, … ) zullen deze mensen 

hierover individueel geïnformeerd wor-

den door hun leidinggevende bij aan-

vang. 

Voor het tuinbezoek zal vanaf 8 juni een 

half uur ingepland worden i.p.v. een 

uur. Een bezoek van 1 uur blijkt voor 

velen te lang.  

Het DVC kan onder bepaalde voor-

waarden gedeeltelijk terug opstarten. 

Aangezien er op Bosrank 5 vrije kamers 

zijn, wordt aan de medewerkers ge-

vraagd om de andere afdelingen mee 

te ondersteunen. 

Het outbreakteam zal 04/06/2020 voor-

lopig voor de laatste keer samenko-

men. Vanaf dan zal de werkgroep in-

fectiepreventie dit verder opnemen en 

de Corona-periode evalueren. Het out-

breakteam wordt indien nodig terug 

samen geroepen. 

In functie van psychosociale ondersteu-

ning van de medewerkers, werd er een 

affiche en ‘kaartjes’ gemaakt. Op de 

kaartjes wordt ook verwezen naar Els H. 

als vertrouwenspersoon 

Outbreak team 28 mei: 



De Groep van Assistentie-

woningen wordt als autono-

me GAW beschouwd, dwz 

dat alle maatregelen die 

voor een gewone burger in 

een privéwoning gelden, 

ook voor de GAW bewoners 

van De Winde van toepas-

sing zijn.  

Een fysieke scheiding tussen 

het WZC en GAW is noodza-

kelijk, vandaar dat de toe-

gang tot de glazen gang 

wordt afgesloten. 

De kruising tussen bezoekers 

van bewoners van het WZC 

en bezoekers van het GAW 

moet zoveel mogelijk ver-

meden worden. 

De volledig autonome wer-

king van de GAW kan op-

nieuw worden opgeschort 

als de beheersinstantie of 

directie van de GAW dit 

noodzakelijk vindt. 

Het staat de woonassistent 

vrij om al dan niet een oplijs-

ting te maken van alle me-

dische hulpverleners en be-

zoekers in de GAW . 

Vanaf 2 juni 2020 kunnen 

ouderen, na advies van de 

huisarts en directie, in de 

GAW worden opgenomen. 

Aan de voorziening wordt 

meegedeeld of deze per-

soon (vermoedelijk) COVID-

19 besmet is. Bij een ver-

moeden of bevestigde CO-

VID-19 besmetting zal de 

persoon eerst 14 dagen in 

zijn eigen woning of indivi-

duele flat verblijven. Een 

opname van een nieuwe 

bewoner, anders dan vanuit 

het ziekenhuis, kan gewei-

gerd worden voor ouderen 

die besmet zijn met COVID-

19, voor zover een alterna-

tief kan aangereikt worden 

in dezelfde regio. 

Voor de GAW werd een 

bezoekregeling uitgewerkt. 

Conform de corona-

richtlijnen die gelden voor 

de privésfeer sinds 11 mei 

2020, mogen bewoners de 

voorziening verlaten, bijvoor-

beeld voor een doktersbe-

zoek, verplaatsingen naar 

de post, de bank, de apo-

theek enz.. 

Update maatregelen GAW vanaf 27 mei en blijven gelden zonder tegenbericht 

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 federa-

le overheid worden verdeeld 

om de situatie op vlak van be-

smetting in zorgvoorzieningen 

in kaart te brengen. 

Er wordt echter geen testing 

meer verwacht in opdracht 

van de overheid voor de be-

woners van GAW. Het is aan-

gewezen dat alle bewoners 

van de assistentiewoningen 

hun stoffen mondmasker dra-

gen bij het verlaten van hun 

AW en het ontvangen van be-

zoek, alsook het blijvend na-

streven van de basisregels 

(afstand houden van 1,5m, 

handhygiëne, … ) en bedacht-

zaam te zijn op symptomen. 

De branddeur ter hoogte van 

AW 17 zal gesloten blijven om 

toegang van buitenaf te voor-

komen. Bij brand kan deze wel 

geopend worden! 

Om te vermijden dat COVID-19 

zich opnieuw snel verspreidt 

onder de bevolking moet con-

tactonderzoek gevoerd wor-

den. Als iemand ziek wordt 

door het virus dat COVID-19 

veroorzaakt, dan wordt die 

persoon opgebeld door een 

contactonderzoeker.  

Zieke bewoners bellen naar 

hun huisarts om advies te vra-

gen en om getest te worden.  

Om snel te kunnen communiceren 

wordt er gebruik gemaakt van onze 

sociale media, website, facebook 

en e-mail.  

Check daarom 

ook geregeld 

deze kanalen. 

De centra voor dagverzorging krijgen de mogelijkheid om gefaseerd op-

nieuw op te starten vanaf maandag 25 mei 2020. Om de opstart mogelijk te 

maken, moet het centrum een intern plan van aanpak opmaken, rekening 

houdend met de geldende richtlijnen. 

Update maatregelen DVC 29 mei 

Algemene maatregelen: 

Social distancing: houd ten allen tijde 

1,5 m afstand. 

Regelmatig handen wassen met vloei-

bare zeep en ontsmetten. 

Leef hoest– en niesetiquette na en 

leer dit aan de gebruikers. 

Het deksel van de toiletpot wordt ge-

sloten alvorens door te spoelen. 

De medewerkers dragen altijd een 

chirurgisch mondneusmasker. 

Er wordt toezicht gehouden op het 

naleven van de maatregelen. 

Bij het toekomen in het centrum wordt 

de gebruiker gevraagd naar de aan-

wezigheid van één van de hoofd-

symptomen van COVID-19. De tem-

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

https://www.zorgneticuro.be/  

Testen volgens de indicaties 

van Sciensano 

De gevalsdefinitie en indi-

caties om te testen vindt u 

terug in de frequent wijzi-

gende procedures op de 

website van Sciensano. 

Volgens deze procedure 

kan een arts een test voor-

schrijven voor individuele 

bewoners en personeelsle-

den die aan de gevalsdefi-

nitie voldoen. Zowel zorg-

personeel als bewoners van 

residentiële voorzieningen 

worden als een prioritair te 

testen doelgroep be-

schouwd volgens de testin-

dicaties van Sciensano. 

Deze procedure is erop ge-

richt om individuen te tes-

ten naar aanleiding van 

een (mogelijke) besmetting 

of naar aanleiding van een 

hoog-risicocontact. 

Indien de testcapaciteit het 

toelaat, kan ook elke nieu-

we bewoner van een resi-

dentiële collectiviteit (bv. 

woonzorgcentrum, …) wor-

den getest. 

Testen in het kader van de 

gevalsdefinitie van Sciensa-

no worden uitgevoerd door 

de CRA, de behandelende 

huisarts of in afspraak met 

een triagecentrum. Het kli-

nisch labo waarmee wordt 

samengewerkt, voorziet zelf 

het testmateriaal aan de 

betrokken zorgverleners. 

Indien een bewoner of per-

soneelslid positief test, of er 

is een sterk vermoeden van 

besmetting, moet dit ge-

rapporteerd worden aan 

het contactcentrum.  

In het kader van het con-

tactonderzoek zal de CRA 

van het woonzorgcentrum 

worden verwittigd. Het is 

dan aan de CRA en/of de 

arbeidsarts om een risico-

inschatting te maken, in 

kaart te brengen welke 

hoog- en laag-

risicocontacten hebben 

plaatsgevonden en de ver-

dere implicaties voor het 

medisch beleid van de 

voorziening te bepalen op 

basis van het draaiboek 

contactonderzoek. 

Testen volgens de indicaties 

van Vlaamse overheid 

De medisch verantwoorde-

lijke (CRA-arts) kan al vanaf 

één bevestigd positieve 

bewoner of medewerker 

beslissen om over te gaan 

tot het testen van andere 

bewoners en/of medewer-

kers. bij een positief geteste 

medewerker bepaalt ook 

de arbeidsarts mee, wie 

verder getest moet worde. 

De test wordt door de ar-

beidsarts of in zijn opdracht 

uitgevoerd. De arbeidsarts 

ontvangt de testresultaten 

van personeelsleden en 

treedt hierover in overleg 

met de CRA-arts van het 

woonzorgcentrum. 

Voor hoog-risicocontacten 

bij zowel bewoners als me-

dewerkers wordt er een 

onmiddellijke isolatie en een 

testafname geadviseerd. 

Voor laag-risicocontacten is 

een verhoogde alertheid 

aan de orde met extra aan-

dacht voor het bewaren 

van afstand, voor het dra-

gen van een mondneus-

masker, voor de toepassing 

van de basishygiëne en 

voor mogelijke symptomen. 

Bij personen, die recent een 

bevestigde COVID-19 be-

smetting hadden, is het niet 

zinvol om een nieuwe PCR-

test uit te voeren. 

Indien uit de risico-analyse 

blijkt dat er nood is aan een 

bredere testing in de voor-

ziening kan de directie in 

samenspraak met de me-

disch verantwoordelijke(n) 

bijkomend testmateriaal 

aanvragen bij het Agent-

schap Zorg en Gezondheid.  

Testen is niet verplicht, maar 

wel sterk aan te raden. 

Beroepsgeheim 

Tijdens de voorbije dagen ontstond onduidelijkheid en discussie over de vraag of artsen en laboratoria de testresultaten of 

(vermoedelijke) diagnoses van patiënten die besmet zijn met COVID-19 mogen doorgeven aan de databank die bij Sciensano opgericht 

werd ten einde de contactopsporing mogelijk te maken. 

Een decreet dat op 20 mei aanvaard werd door het Vlaams Parlement heeft verduidelijkt dat artsen en laboratoria 

de testresultaten en diagnoses mogen en moeten melden aan de databank bij Sciensano. 

Naar aanleiding van een artikel in de Juristenkrant hierover was onduidelijkheid gerezen over de vraag of de melding aan de databank 

van Sciensano geen schending van het beroepsgeheim vormt. 

Ook de nationale raad van de Orde der Artsen had in een advies van 14 mei reeds bevestigd dat “het deontolo-

gisch aangewezen (is) dat de arts zijn medewerking verleent aan de contactopsporing, zowel betreffende de ver-

plichte melding van de patiënten die vermoedelijk besmet zijn met Covid-19, als betreffende de contactopvolging in 

het geval de arts zelf besmet is met Covid-19”. 

Zorgnet Icuro zal  in een andere informatienota nog terug komen op de discussie over de implicaties van het beroepsgeheim voor een 

zorgverlener die zelf besmet is en aan wie gevraagd wordt om mee te werken aan de verwittiging van de personen waarmee hij of zij 

contact had. 

Met kleine stappen trachten we terug te gaan naar het ‘normale’, maar weet dat dit tijd vraagt! 

Update maatregelen WZC vanaf 

29 mei en blijven gelden zonder tegenbericht 

Deze update bevat de maatregelen die betrek-

king hebben op de doorstart van de werking en 

de activiteiten en bevat de aangepaste teststra-

tegie. 

Algemene voorzorgsmaatregelen: 

 deze zijn ALTIJD van toepassing 

 Ontsmet je handen 

 Draag persoonlijke beschermings-

middelen 

 Hoest– en nieshygiëne 

Bijkomende voorzorgsmaatregelen: 

Wanneer een bewoner drager is van 

een ziekteverwekkend micro-

organisme, of ziek is door een infectie, 

moet steeds nagegaan worden of de 

algemene voorzorgsmaatregelen 

volstaan om verdere verspreiding van 

het micro-organisme te voorkomen 

en of het dus nodig is bijkomende 

maatregelen te treffen. 

Om overdracht van het SARS-CoV-2 

virus door druppels te vermijden, dra-

gen alle interne en externe medewer-

kers van het woonzorgcentrum, alle 

geregistreerde vrijwilligers en alle ge-

registreerde bezoekers, uit voorzorg, 

een chirurgisch mondneusmasker bij 

het betreden van de voorziening en 

tijdens de volledige werkdag. 

Toegang en contactmogelijkheden: 

Toegang tot het WZC is enkel mogelijk 

voor: 

 interne en externe medewerkers, 

bv. medische en paramedische 

hulpverleners (waaronder podo-

logen), stagiair(e)s, jobstudenten 

en weekendhulpverleners: de 

interne en externe medewerkers 

worden verder benoemd als me-

dewerkers;  

 kappers en pedicures vanaf 

maandag 18 mei 2020 (zie punt 

13.4); 

 vrijwilligers en mantelzorgers die, 

na toestemming van de directie, 

essentiële zorgtaken uitvoeren bij 

meerdere bewoners in het woon-

zorgcentrum.; 

 geregistreerde bezoekers: dit zijn 

bezoekers die van de directie en 

de CRA toestemming hebben om 

wegens uitzonderlijke omstandig-

heden bezoek te brengen, bij-

voorbeeld in een aantal palliatie-

ve situaties; 

 bezoekers volgens de verruimde 

bezoekregeling vanaf maandag 

18 mei 2020.  

Werking: 

Onderhouds- en herstellingswerken 

uitgevoerd door professionelen zijn 

toegestaan.  

(Her)opname: 

Vanaf maandag 8 juni 2020 kunnen 

ouderen, na advies van de huisarts, 

de CRA en de directie, in het woon-

zorgcentrum worden opgenomen. 

Aan de voorziening wordt meege-

deeld of deze persoon (vermoedelijk) 

COVID-19 besmet is. Bij een vermoe-

delijke of bevestigde COVID-19 be-

smetting, zal de persoon eerst 14 da-

gen op zijn kamer verblijven. 

Een opname van een oudere bewo-

ner, anders dan vanuit het ziekenhuis, 

kan geweigerd worden voor ouderen 

die besmet zijn met COVID-19, voor 

zover een alternatief kan aangereikt 

worden in dezelfde regio.  

De vergoeding van de basistege-

moetkoming en de dagprijs omwille 

van de leegstand van woongelegen-

heden zoals vermeld in het besluit 

van de Vlaamse Regering van 24 april 

2020 tot bepaling van een aantal 

maatregelen ter ondersteuning van 

de woonzorgcentra, de centra voor 

kortverblijf, de centra voor dagverzor-

ging naar aanleiding van de COVID-

19 crisis, wordt nog niet stopgezet. 

Het meubilair en de persoonlijke goe-

deren mogen slechts door derden 

naar de kamer van de bewoner ge-

bracht worden voor zover ook bezoek 

op de kamer toegelaten is. Het is de 

verantwoordelijkheid van de directie 

om binnen de voorziening de verhuis 

te organiseren. 

Verlaten WZC, vervoer en opname in 

het ziekenhuis: 

Vanaf 8 juni 2020 kan het verlaten 

van het woonzorgcentrum wel voor 

externe paramedische of zakelijke 

afspraken, mits inachtneming van 

‘social distancing’ (minimum 1,5 m) 

en andere voorzorgsmaatregelen 

zoals handhygiëne en het dragen 

van een mondneusmasker.  

Het verlaten van het woonzorgcen-

trum wordt voor het overige sterk ont-

raden, maar kan niet worden verbo-

den door de directie van het woon-

zorgcentrum. Na terugkeer in het 

woonzorgcentrum van de niet-

(mogelijke) COVID-19 bewoners die 

op eigen initiatief het woonzorgcen-

trum alleen verlaten en niet begeleid 

zijn door een professional, interne me-

dewerker of geregistreerde vrijwilliger 

van het woonzorgcentrum die de 

afstand van 1,5 meter bewaakt, moet 

de bewoner gedurende 14 dagen op 

de kamer blijven. 

Testen op COVID-19: 

Er zijn twee testcircuits waarbij het 

testen op COVID-19 wordt terugbe-

taald door de overheid: 

 het testcircuit via de klinische la-

bo’s waarbij wordt getest volgens 

de indicaties van Sciensano. De-

ze indicaties van Sciensano om-

vatten zowel de terugbetaling 

voor moleculaire testen als serolo-

gische testen; 

 het testcircuit via het federale 

platform waarbij breder dan de 

indicaties van Sciensano molecu-

laire testen kunnen worden uitge-

voerd in zorgvoorzieningen vol-

gens de indicaties van de Vlaam-

se overheid. 

Uit de resultaten van deze collectieve 

testing blijkt dat de besmettingsgraad 

in de meeste woonzorgcentra is te-

ruggevallen en de viruscirculatie on-

der de bevolking verder afneemt. 

Met het oog op een verdere versoe-

peling van de COVID-19 maatrege-

len, vormt het gericht testen in het 

kader van het contactonderzoek en 

van acute uitbraken de centrale pij-

lers in de verdere teststrategie.  

https://www.zorgneticuro.be/

