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3de overleg met WZC via TEAMS



Meeting

1. Stavaza WZC (volgens media) 20/04/20: 
• Sciensano (resultaten testings WZC)
• Huidig beleid Vlaams agentschap zorg en gezondheid

2. Dialoog:
Herevaluatie noden / bezorgdheden vanuit WZC ???

3. Ondersteuning WZC vanuit 



“De piek lag waarschijnlijk begin april” 
(Steven Van Gucht, Sciensano)

Presentator
Presentatienotities
De Nationale Veiligheidsraad heeft de maatregelen om de coronacrisis te bestrijden tot 3 mei verlengd. Volgende week zal de Nationale Veiligheidsraad een versoepeling van de maatregelen bespreken. Het zal een gradueel proces zijn, op basis van wat wetenschappers zeggen. Het doel is altijd de vertraging van de verspreiding van het virus.' Maar de premier waarschuwde ook: 'Vandaag kan niemand zeggen wanneer we ons normale leven weer kunnen opnemen.'



# Testings WZC?

• Sinds 10/04: 18.777 testing WZC
• Bewoners: 8.929
• Personeel 9.848

Presentator
Presentatienotities
2.2. TESTEN OP COVID-19 IN WOONZORGCENTRA Sinds 10/04 zijn er 18 777 testen uitgevoerd in woonzorgcentra. De resultaten van het onderzoek in de woonzorgcentra betreft de eerste 18 777 analyses van de geplande 20 000 tests in de woonzorgcentra. Van die testen werden er 9 848 bij personeelsleden en 8 929 bij bewoners uitgevoerd. De resultaten van de uitgevoerde testen onder personeel en bewoners worden afzonderlijk getoond. 



https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/Meest%20recente%20update.pdf

Presentator
Presentatienotities
2.2. TESTEN OP COVID-19 IN WOONZORGCENTRA Sinds 10/04 zijn er 18 777 testen uitgevoerd in woonzorgcentra. De resultaten van het onderzoek in de woonzorgcentra betreft de eerste 18 777 analyses van de geplande 20 000 tests in de woonzorgcentra. Van die testen werden er 9 848 bij personeelsleden en 8 929 bij bewoners uitgevoerd. De resultaten van de uitgevoerde testen onder personeel en bewoners worden afzonderlijk getoond. 

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/Meest%20recente%20update.pdf


Plaats overlijden?

Het voorbije etmaal zijn 76 patiënten 
overleden in een ziekenhuis. In de 
woonzorgcentra zijn 154 mensen 
overleden, maar daarbij gaat het vooral 
om vermoedelijke 
coronabesmettingen. Amper 3,9 procent 
van die vermoedelijke gevallen is 
bevestigd.

Presentator
Presentatienotities
Sterfgevallen in ziekenhuizen worden gemeld via de “hospital surge capacity survey” door de ziekenhuizen en hebben alleen betrekking op sterfgevallen die zijn bevestigd met een laboratoriumtest of op basis van een CT-scan van de thorax* met suggestieve klinische presentatie van COVID-19. * Gevalsdefinitie van een radiologisch bevestigd geval: sinds 1 april is een radiologisch bevestigd geval een persoon wiens laboratoriumtest voor COVID-19 negatief is, maar voor wie de diagnose van COVID-19 toch wordt behouden op basis van een suggestieve klinische presentatie EN een compatibele CT scan van de thorax. Sterfgevallen buiten het ziekenhuis (woonzorgcentra, tehuizen, andere plaatsen) worden gemeld door de regionale autoriteiten en hebben betrekking op bevestigde en mogelijke sterfgevallen. Bevestigde sterfgevallen betreffen patiënten die een diagnostische test hebben gehad. Mogelijke sterfgevallen betreffen patiënten die geen diagnostische test hebben gehad maar die voldeden aan de door de arts vastgestelde klinische criteria voor de ziekte. Dit is het geval voor de overgrote meerderheid van de mensen die buiten het ziekenhuis stervenHet voorbije etmaal zijn 76 patiënten overleden in een ziekenhuis. In de woonzorgcentra zijn 154 mensen overleden, maar daarbij gaat het vooral om vermoedelijke coronabesmettingen. Amper 3,9 procent van die vermoedelijke gevallen is bevestigd.





4 scenario’s WZC

1. ISOLATIE OP INDIVIDUELE KAMER met PBM voor personeel:
zo weinig besmettingen

2. INTERNE VERHUIS:
Aparte afdeling/verdiep/afgesloten leefgroep met bewoners in indivuele kamer

3. INTERNE VERHUIS:
Samenbrengen van besmette bewoners in cohort in gemeenschappelijke 
woon-, leef- en slaapruimte in WZC

4. WZC onderling (of met andere zorgvoorziening) samenwerken om 
Besmet cohort en niet-besmet cohort

Presentator
Presentatienotities
Na  testresultaten zoeken naar beste aanpak.4 scenario’s:1. Besmette bewoners verblijven in isolatie op hun individuele kamer met inachtname van een reeks beschermingsmaatregelen voor het personeel. Dit is enkel mogelijk wanneer er nog maar heel weinig besmettingen zijn.2. Het intern verhuizen en samenbrengen van de besmette bewoners op een aparte afdeling, verdieping of afgesloten leefgroep. De bewoners verblijven er in individuele kamers.3. Het intern verhuizen en samenbrengen van besmette bewoners in een gemeenschappelijke woon-, leef- en slaapruimte in het woonzorgcentrum (bv. in de dagverzorgingscentra die nu gesloten zijn).4. Woonzorgcentra gaan onderling of met andere zorgvoorzieningen samenwerken om besmette en niet besmette bewoners van elkaar af te zonderen, eventueel op een aparte al dan niet nieuw in te richten locatie.



Geen bezoek WZC (16/4/20)

Presentator
Presentatienotities
16/04/20Zorgnet-Icuro reageerde bijzonder kritisch toen het nieuws over de versoepeling van het bezoek aan bewoners van het woonzorgcentrum naar buiten kwam als beslissing van de Nationale Veiligheidsraad (lees ook dit persbericht). De Vlaamse regering geeft nu gehoor aan de oproep van zowel koepels, directies, medewerkers als familie om bezoek nog niet toe te laten in de woonzorgcentra.Lees hieronder de reactie van Jan Jambon, Vlaams minister-president, en Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn:De woonzorgcentra en andere voorzieningen zijn als eerste in lockdown geplaatst. Bezoek is dus niet mogelijk. En dat blijft zo – wij passen die regels nu niet aan. Hoe moeilijk dat ook is voor de mensen die er verblijven en hun familie.Het welzijn van de mensen in de woonzorgcentra en andere voorzieningen waar kwetsbare mensen verblijven, is voor ons allemaal een belangrijke bezorgdheid. De veiligheidsraad heeft daarop terecht gewezen gisteren. Het is ook een van de punten uit ons 10-puntenplan van vorige week. We worstelen allemaal met dat dilemma tussen volksgezondheid en welzijn. En met de vraag hoe we op een bepaald ogenblik ook opnieuw bezoek toelaten.De Vlaamse taskforce zal nu het overleg starten met de verschillende sectoren om na te gaan vanaf wanneer dit opnieuw zal kunnen. En vooral over de vraag op welke manier dit dan kan gebeuren, in alle veiligheid voor iedereen die betrokken is.Voor een sector die zo’n zware weken achter de rug heeft, en ook nog voor de boeg heeft, is het belangrijk dat we hen perspectief geven. Zowel aan wie er werkt als aan wie er verblijft.15/04/20De Nationale Veiligheidsraad besliste deze namiddag om de coronamaatregelen te verlengen tot 3 mei. Er komen wel enkele lichte aanpassingen. Zo gaan tuincentra en doe-het-zelf-zaken opnieuw open. Maar ook voor de zorgsector komt er een wijziging: de bewoners van woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een beperking mogen voortaan bezoek ontvangen. Koepelorganisatie Zorgnet-Icuro vindt dit absoluut geen goede beslissing. Dit zal de meest kwetsbaren nog kwetsbaarder maken.Nog voor de algemene Coronamaatregelen van kracht waren, werd een moeilijke beslissing genomen om de bewoners van de woonzorgcentra te beschermen en te vermijden dat ze besmet zouden raken via familie en kennissen: de woonzorgcentra gingen op slot. Moeilijk voor de bewoners en de families, maar o zo noodzakelijk. Ondanks de lockdown ontstonden in de afgelopen weken in steeds meer woonzorgcentra besmettingshaarden. Het virus blijkt veel besmettelijker dan gedacht en komt binnen via het personeel.Vorige week was voor de woonzorgcentra een bijzonder moeilijke week. Na aandringen besliste de overheid om systematisch te gaan testen in een eerste groep van 85 woonzorgcentra. Vandaag werden daarvan de eerste resultaten bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat 20% van de bewoners positief test en 16% van het personeel. Bovendien blijkt dat 13% van de positief geteste personeelsleden totaal geen symptomen vertoont. De woonzorgcentra proberen nu uit alle macht om besmette bewoners te isoleren van de niet-besmetten, en een verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Medewerkers en families zijn ongerust en angstig over hoe de situatie verder zal evolueren.En nu blijkt plots, na de bijeenkomst van de Veiligheidsraad, dat er opnieuw bezoek zal worden toegelaten. Voor de directies van de woonzorgcentra voelt het als een kaakslag, na alle problemen van de afgelopen week. Wij vragen ons sterk af hoe het al zwaar overbelaste personeel dat in de praktijk in goede banen zal kunnen leiden. Hoe zullen de nodige beschermingsmaatregelen kunnen toegepast worden? Zorgnet-Icuro is van oordeel dat deze maatregel véél te vroeg komt. Uiteraard begrijpen wij dat bewoners al weken geïsoleerd zitten en snakken naar contact. Maar dit is een fundamentele afweging van volksgezondheid. De deuren letterlijk openzetten betekent ook de deuren wagenwijd openzetten voor het virus, meer besmettingen en meer kwetsbare ouderen die hieraan zullen sterven.Zorgnet-Icuro betreurt het ten zeerste dat deze maatregel niet werd afgestemd met de sector, met zij die het elke dag moeten waarmaken in de voorzieningen. Wij zullen onze leden-woonzorgcentra dan ook adviseren deze maatregel niet toe te passen en – tot de situatie gestabiliseerd is – geen bezoek toe te laten.



Preventie eenzaamheid
• Budget voor visueel contact bewoners
• Tablets: eenvoudig in gebruik

• Initiatie van Deloitte, Close The Gap en VB:
• Odersteunig minister Beke: 250.000€
• Ondersteuning minister Somers: 125.000€

Presentator
Presentatienotities
De Vlaamse regering voorziet 375.000 euro om tablets aan te kopen zodat de bewoners van woonzorgcentra (WZC) toch nog visueel contact kunnen hebben met familie en vrienden. Dat melden Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.De woonzorgcentra mogen al een hele tijd geen bezoek meer ontvangen omwille van het coronavirus. Om te voorkomen dat mensen zich eenzaam voelen en hun dierbaren missen, wil de Vlaams regering het contact met familie en vrienden mogelijk maken via tablets."De tablets worden voorzien van eenvoudige handleidingen, telefonische hulp en een digitale postbus zodat de bewoners zo weinig mogelijk ondersteuning nodig hebben om de digitale boodschap van hun naasten te bekijken en te beluisteren. Het is niet hetzelfde als een echt bezoek, maar op deze manier proberen we de eenzaamheid van de bewoners zoveel mogelijk tegen te gaan zonder de gezondheid van het personeel en de bewoners in het gevaar te brengen", zeggen ministers Beke en Somers.De ministers ondersteunen het initiatief van Deloitte, Close The Gap en VUB. Concreet gaat het om 375.000 euro waarvan 250.000 euro door minister Beke en 125.000 euro door minister Somers wordt voorzien. Deze organisaties zamelen oude toestellen in en kopen nieuwe toestellen aan met gedoneerd geld. Ook burgers kunnen zo hun steentje bijdragen via de website www.virtualhugs.net.



INDICATIES VOOR STAALAFNAME - ZORGVERLENERS
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_case_definition_and_testing.aspx

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_case_definition_and_testing.aspx


…reeds vanuit Heilighart Lier
• screeningsunit HeiligHart voor EXTERNE zorgverleners uit WZC

• 1 container (weekdagen 10u30-12u00)
• Afspraak maken VIA HUISARTS / CRA  

• via agenda huisartsenwachtpost

• Via telefoonnummer: 03/290 28 86 (medewerkster huisartsenwachtpost 24/24u)
• Aanvraag meegeven met gegevens aanvrager 
• Resultaat via aanvragende arts - huisarts  (bespreking + beleid)

• Opleiding: link website www.heilighartlier.be :
• Button “WZC Corona” op openingspagina (ook richtlijn “aanpak medewerkers” binnen Heilighart Lier

• Bij acuut probleem/outbreak: contacteer 03 / 491 24 23 :
• CCZ/stuurgroep herbekijkt mogelijkheden vanuit Heilighart Lier

• Opnamebeleid:
• ALTIJD OVERLEG MET 03 / 491 24 23 corona-coördinator
• DNR-beleid
• Mits goede afspraken (terugkeerbeleid…)

• Digitale meeting via Teams Microsoft 2*/week (om 16u)
• Stavaza overlopen

• Mailbox als contact wzccorona@heilighartlier.be

Presentator
Presentatienotities
Testing externe zorgverleners

http://www.heilighartlier.be/
mailto:wzccorona@heilighartlier.be


https://www.heilighartlier.be/patient/bijzondere-maatregelen-coronavirus-covid-19/informatie-voor-woonzorgcentra/

https://www.heilighartlier.be/patient/bijzondere-maatregelen-coronavirus-covid-19/informatie-voor-woonzorgcentra/


Dialoog via Teams

Herevaluatie noden / bezorgdheden vanuit WZC 
• Testing bewoners?

• Testing medewerkers?
• Beleid medewerkers?
• Noodzaak personeel?

• Noodzaak bezoek ter plaatse?

• Volgende meeting: 
donderd 23/04 16u    vs maand 27/04/20 16u?





Aanbevolen websites
• Agentschap zorg en gezondheid
https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals#ouderenzorg

• Vanuit Belgische Federatie voor zorgkundigen:
• hygiënische preventiemaatregelen

https://www.howest.be/covid19hygiene/#/

• Overzicht van de symptomen en de aandachtspunten

https://www.howest.be/covid19symptomen/#/

• Site Sciensano
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/default.aspx

• https://www.helpdehelpers.be/

https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals#ouderenzorg
https://www.howest.be/covid19hygiene/#/
https://www.howest.be/covid19symptomen/#/
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/default.aspx
https://www.helpdehelpers.be/


https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals#ouderenzorg

https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals#ouderenzorg
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