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 25 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 om de maatrege-

len die de overheid oplegt om te zetten naar de concrete werking 

voor De Winde.  

Ondertussen zien we in de media dat de curve over zijn piek heen is 

en werd de samenkomst van het outbreakteam ook terugge-

schroefd. Onze coronanieuwsbrief wordt niet meer wekelijks opge-

maakt. Maar we blijven jullie wel op de hoogte houden van de ver-

dere ontwikkelingen. 

Update coronanieuws 

Om snel te kunnen communiceren wordt er gebruik gemaakt van onze sociale media, website, facebook en e-mail.  

Check daarom ook geregeld deze kanalen. 

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

Bewoners en familie kunnen ons 

steeds contacteren in functie van 

vragen, problemen, suggesties, … . 

info@dewinde.be—☎ 014 84 92 20 

https://www.zorgneticuro.be/
https://www.sciensano.be/nl/gezondheidsonderwerpen/coronavirus
https://www.sciensano.be/nl/gezondheidsonderwerpen/coronavirus


Deze maatregelen vervan-

gen: 

 de maatregelen voor de 

WZC van 29/5 

 De maatregelen voor 

de GAW van 29/5 

Aandachtspunten : 

Bij opname van een COVID-

19 bewoner en/of de vast-

stelling van COVID-19 bij één 

of meerdere bewoners of 

medewerkers moeten bijko-

mend de (voorzorgs)

maatregelen vermeld in het 

draaiboek voor woonzorg-

centra met (mogelijke) CO-

VID-19 bewoner(s) en/of 

medewerker(s) toegepast 

worden en, bij een uitbraak, 

de maatregelen vermeld in 

het draaiboek cohorteren – 

woonzorgcentra – COVID-

19. 

De piek van de corona-epidemie 

is op 24 juni 2020 voorbij en 

daarom is een terugkeer naar 

een normalisatie van de werking 

en het wonen en leven in de 

voorzieningen aangewezen. 

De richtlijnen van de Natio-

nale Veiligheidsraad moeten 

steeds gevolgd worden. 

Zorg en Gezondheid vraagt 

om vanaf maandag 29 juni 

een aantal tijdelijke maatre-

gelen na te leven. Het is aan 

de directie en de coördine-

rend arts om een medische 

en organisatorische inschat-

ting te maken hoe de genor-

maliseerde werking, al dan 

niet gefaseerd in tijd, kan 

herstarten. 

Nadat in de voorziening de 

versoepelde maatregelen 

toegepast zijn, kunnen be-

paalde omstandigheden 

(zoals vb. bij besmetting of 

uitbraak, logistieke proble-

men) rechtvaardigen dat 

beslist wordt om (tijdelijk) 

een stap terug te zetten. 

Het is van belang om pro-

portioneel steeds een afwe-

ging te maken tussen het 

psychisch-sociaal welzijn en 

de veiligheid van de bewo-

ner wanneer de voorziening 

beperkingen oplegt. 

Een duidelijke communicatie 

is hierbij primordiaal! 

Het virus en de symptomen 

De incubatietijd wordt op 

gemiddeld vijf dagen ge-

schat, maar kan oplopen tot 

14 dagen. De hoofdsympto-

men zijn: hoest; dyspnoe, 

thoracale pijn, acute anos-

mie of dysgeusie zonder dui-

delijke oorzaak. De infectie 

kan ook asymptomatisch 

verlopen.  

Algemene  

voorzorgsmaatregelen 

Het steeds toepassen van 

de algemene voorzorgs-

maatregelen werkt in be-

langrijke mate preventief! 

Het is daarom belangrijk om 

steeds bij alle contacten 

met alle bewoners de nodi-

ge voorzorgsmaatregelen te 

nemen. 

Een goede handhygiëne: 

 Tijdens de zorgverlening 

worden de handen 

steeds ontsmet. 

 Daarnaast worden de 

handen steeds gewas-

sen met vloeibare zeep. 

 Bewoners en bezoekers 

worden blijvend gewe-

zen op het belang van 

de toepassing van een 

goede handhygiëne. 

Een goede hoest– en nies-

hygiëne. 

Het correct gebruik en dra-

gen van een mondneusmas-

ker vanaf het betreden van 

de voorziening. In tegenstel-

ling tot een eerder advies 

van de Hoge Gezondheids-

raad mag een mondneus-

masker niet rond de hals 

gedragen worden. 

Het correct gebruik van 

PBM. 

Een goede omgevingshygi-

ëne. Contactoppervlakken 

worden 2 x daags gedesin-

fecteerd. 

 

Tijdelijke maatregelen na 

de COVID-19 piek 

Toegang: 

Iedereen die het WZC be-

treedt draagt een mond-

neusmasker tijdens de volle-

dige aanwezigheidsduur.   

Alle externe zorg- en dienst-

verleners, vrijwilligers en be-

zoekers die een woonzorg-

centrum betreden, worden, 

in het kader van het con-

tactonderzoek, geregi-

streerd. De temperatuur 

wordt gemeten. 

Bezoekers mogen geduren-

de 14 dagen voorafgaand 

aan het bezoek geen symp-

tomen vertonen en de laat-

ste 14 dagen niet positief 

getest zijn op COVID-19 en 

noch een laag/hoog-

risicocontact zijn. Aan de 

bezoekers wordt gevraagd 

om een verklaring op eer te 

ondertekenen. 

De registratielijsten en de 

verklaring op eer worden 

door een medewerker van 

het onthaal opgehaald op 

de afdelingen en op een 

centrale plaats bewaard. 

Externe zorg- en dienstverle-

ners, vrijwilligers en bezoe-

kers mogen zich niet onno-

dig door het gebouw ver-

plaatsen, dit om het contact 

tussen personen zoveel mo-

gelijk te beperken. De afde-

lingsdeuren zijn daarom ook 

gesloten. Aan bewoners van 

de GAW die zich naar het 

dagcentrum verplaatsen 

wordt gevraagd om enkel 

bij slecht weer gebruik te 

maken van de centrale 

gang in het WZC. De bewo-

ner van GAW en zijn bege-

leider dragen hierbij een 

mondneusmasker. 

Het is belangrijk dat ieder-

een de beschermende 

maatregelen strikt toepast. 

Alle medewerkers maken elkaar 

en anderen er steeds op attent 

dat, indien de beschermende 

maatregelen niet correct worden 

toegepast, de toegang tot de 

voorziening kan geweigerd wor-

den. 

Opnames: 

Een nieuwe bewoner van 

een woonzorgcentrum 

wordt getest zo snel mogelijk 

na opname. Indien de test 

negatief is, wordt de test 

éénmalig herhaald na vijf 

dagen. 

Tot het testresultaat van de 

eerste en de tweede test 

gekend is, verblijft de nieu-

we bewoner op de eigen 

kamer met inachtname van 

de algemene voorzorgs-

maatregelen en contact-

druppelisolatie. Indien de 

test positief is worden de 

nodige maatregelen getrof-

fen volgens het Draaiboek 

voor woonzorgcentra met 

(mogelijke)COVID-19 bewo-

ner(s) en/of medewerker(s). 

Update maatregelen WZC & GAW vanaf 29 juni en blijven gelden zonder tegenbericht 

Wij wensen iedereen een deugddoende vakantie! 

Bewoner: 

Draagt een mondneusmasker bij een 

bezoek aan de kapper, huisarts, … 

In De Winde vormen de bewoners 

van een afdeling een 

“leefgroepbubbel”. 

Bewoners van de assistentiewoningen  

kunnen geen leefgroepbubbel vor-

men, ze kunnen enkel een persoonlij-

ke bubbel vormen samen met hun 

huisgenoot. 

Ter preventie van een (nieuwe) uit-

braak en in het kader van contacton-

derzoek, is het aangewezen om de 

leefgroepbubbel van elke bewoner 

te beperken. De persoonlijke of socia-

le bubbel kan bestaan uit bezoekers 

van de bewoner. De personen van 

de sociale bubbel mogen elke week 

wijzigen. 

Werking: 

De werking van de cafetaria kan te-

rug opgestart worden volgens de 

richtlijnen van de Nationale Veilig-

heidsraad. De cafetaria in De Winde 

zal vanaf 6 juli weer open zijn, welis-

waar met een beperkt aantal plaat-

sen. De tafels werden zo geplaatst 

dat de sociale afstand kan gerespec-

teerd worden. Beperk daarom je be-

zoek aan de cafetaria in tijd zodat 

iedereen de kans heeft om een cafe-

tariabezoek te hebben. De tafels mo-

gen niet verschoven worden!  

Bij bubbel-overschrijdende activitei-

ten bewaren de bewoners van de 

verschillende (afdelings)-bubbels 1,5 

meter afstand tussen elkaar. Om deze 

afstand te garanderen, kunnen be-

woners aan de tafel schuin tegenover 

mekaar plaatsnemen en niet recht 

tegenover elkaar. 

Activiteiten en bezoek in open lucht 

worden gestimuleerd! 

Bij ernstige overtredingen wordt het 

belang van de voorzorgsmaatregelen 

geduid in een gesprek met de over-

treders. Indien nodig, kan de voorzie-

ning de gemeenschappelijke ruimtes 

of een gemeenschappelijke tuin of 

terras onmiddellijk afsluiten. 

Bezoek: 

Voor de groep van assistentiewonin-

gen gelden de richtlijnen van de Nati-

onale Veiligheidsraad: afstand van 

1,5 meter, maximaal aantal bezoe-

kers per bezoekmoment in de privé-

sfeer, … Bij een bezoek aan de cafe-

taria registreren de bewoners van de 

GAW zich aan de inkom.  

Verlaten van de voorziening door de 

bewoner: 

De bewoner kan steeds de voorzie-

ning verlaten, bijvoorbeeld voor een 

zakelijke afspraak, tandartsbezoek, 

familiebezoek, wandeling, … . Het 

verlaten van het huis moet steeds 

gemeld worden aan het diensthoofd. 

Handhygiëne en persoonlijke be-

schermingsmiddelen (PBM): 

We verwachten van de overheid nog 

één bijkomende levering van chirurgi-

sche mondneusmaskers. 

In De Winde voorzien we een stock 

waar we 1 tot 3 maanden mee ver-

der kunnen. 

Externe zorg- en dienstverleners en bezoe-

kers zorgen zelf voor een mondneusmas-

ker! 

Onderhoud: 

De omgevingshygiëne in de hele 

voorziening en van de gemeen-

schappelijke ruimten van de assisten-

tiewoningen blijft in deze fase van de 

epidemie opgedreven. Dwz dat 

meermaals per dag alle “high touch” 

oppervlakken gereinigd worden. 

Ook na elk cafetariabezoek zal de 

tafel en de stoelen worden gedesin-

fecteerd door de cafetariavrijwilliger. 

Er zal 1 damestoilet in de centrale 

gang voorzien worden voor de 

medewerkers van de admi-

nistratie. 

Psychosociaal welzijn: 

Wij trachten voldoende aan-

dacht te hebben voor het mentale 

welzijn van onze bewoners. Een be-

woner die het moeilijk heeft, kan ter 

preventie via zijn arts ook doorverwe-

zen worden naar een eerstelijnspsy-

choloog.  

Ook onze medewerkers en leidingge-

venden kunnen de voorbije periode 

heel wat druk ervaren hebben. Onze 

interne vertrouwenspersoon, Els Her-

mans, heeft daarom in huis verschil-

lende affiches opgehangen met in-

formatie waar medewerkers terecht 

kunnen. 

 

 


