
Leen Degol (zorgcoördinator G-Sp-diensten)
Annick D’Hooghe (geriatrie)
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4de televergadering met WZC



Meeting

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

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

3. Ondersteuning WZC vanuit 



Presentator
Presentatienotities
Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, analyseert, als onderdeel van haar surveillanceopdracht, de COVID-19-gegevens die worden verzameld door een netwerk van partners



# Testings WZC?

• Sinds 10/04/20: 63.684 testings in WZC (tov 20/04/20: 18.777)
• Personeel: 34.966
• Bewoners: 28.929

Presentator
Presentatienotities
TESTEN OP COVID-19 IN WOONZORGCENTRA Sinds 10/04 zijn er 63 684 testen uitgevoerd in woonzorgcentra. Van die testen werden er 34 966 bij personeelsleden en 28 718 bij bewoners uitgevoerd. De resultaten van de uitgevoerde testen onder personeel en bewoners worden afzonderlijk getoond.





• Op 22/04/20:  in WZC (minister Philippe De Backer)
• 172.000 kits verdeeld, 
• 57.000 uitgevoerde tests 
• 35.000 stalen geanalyseerd

• Ambitie: alle WZC in 3 weken testen
• Cave logistiek probleem
• Psychiatrische verzorgingstehuizen en revalidatiesector krijgen deze week hun testen

Presentator
Presentatienotities
Uit de analyse van tests in woonzorgcentra blijkt dat 85,6 procent negatief test op covid-19. 13,8 procent van de onderzochte stalen was positief.BRUSSELSinds begin april worden tests verdeeld in de Belgische woonzorgcentra om een duidelijker beeld te krijgen van de verspreiding van het coronavirus binnen de zorginstellingen. Zowel bewoners als personeelsleden worden getest.In totaal werden tot op gisteren al meer dan 72.000 kits verdeeld, 30 procent meer dan gepland. Gisteravond zouden zo’n 57.000 uitgevoerde tests de labo’s hebben bereikt, meldt het kabinet van minister Philippe De Backer, bevoegd voor onder meer de taskforce testing.Het beeld wordt elke week duidelijker: 35.000 stalen zijn inmiddels volledig geanalyseerd. Slechts 195 staalafnames waren onbruikbaar voor analyse.Tussen het verdelen van de testkits, de staalafname, het opsturen naar labo’s, de analyse en de rapportering van de resultaten zit nog vertragingUit die analyse blijkt dat 85,6 procent van alle onderzochte stalen negatief testte op covid-19 en 13,8 procent positief. Verdere analyse door experts en de regio’s zal toelaten om gerichte acties te nemen voor individuele zorginstellingen die met een hoog aantal besmettingen te maken hebben.Logistieke problemenDe ambitie is om alle woonzorgcentra in drie weken tijd te testen. Maar tussen het verdelen van de testkits, de staalafname, het opsturen naar labo’s, de analyse en de rapportering van de resultaten zit nog vertraging, veelal door logistieke problemen. Het kabinet benadrukt dat er op dat punt wordt gewerkt.Ook andere residentiële voorzieningen met kwetsbare bewoners, zoals de psychiatrische verzorgingstehuizen en de revalidatiesector, krijgen deze week hun testen.Karine Moykens, voorzitter van de taskforce zorg, benadrukt dat voorzieningen die met uitbraken geconfronteerd worden, niet mogen kampen met de perceptie dat zij een slechte kwaliteit van zorg leveren. (vsa)



• Piek WZC Covid-19: rond 12/4/20
• Sinds begin april: 

• Stijging lijkt te vertragen en zou sinds 10/04/20 gestabiliseerd (Sciensano)
• # WZC met stijging van min. 10 gevallen: 13% in vlaanderen (26% in Brussel).
• # WZC met min 1-2 mogelijke ofbevestigde covid-19 stabiel (slechts stijging 1-3%)

• Karine Moykens (Taskforce Zorg): 
• Uit testresultaten van 55 WZC met veel besmettingen en 30 zonder blijkt:

Veel asymptomatische bewoners en personeelsleden: toch covid positief
-> illusie om te denken dat WZC coronavrij is 

• Via CRA’s tot verfijning van registratie bij overlijden te komen (gezien mogeijk
overlijdens onterecht doorgegeven als covid-19-gerelateerd)

• Moykens pleit ervoor om medewerkers WZC 2*/week te laten testen 

Presentator
Presentatienotities
Karine Moykens, voorzitter van de Taskforce Zorg, wil het personeel van woonzorgcentra twee keer per week testen.Sinds begin april is het aantal Vlaamse woonzorgcentra met minstens één of twee (mogelijke of bevestigde) gevallen van covid-19 relatief stabiel gebleven. Er deed zich slechts een stijging van respectievelijk 1 en 3 procent voor. In de drie regio’s is er wel een stijging van het aantal woonzorgcentra dat minstens tien gevallen rapporteerde: met 13 procent in Vlaanderen, 10 procent in Wallonië en 26 procent in Brussel. Maar de stijging lijkt te vertragen en zou sinds 10 april gestabiliseerd zijn, stelt Sciensano. De piek in de woonzorgcentra zou zich rond 12 april voorgedaan hebben, sindsdien is er een daling. Sciensano baseerde zich daarvoor op de gegevens die ze krijgen vanuit de woonzorgcentra zelf.Toch schreef Karine Moykens, die de Taskforce Zorg leidt, woensdagavond in een persbericht dat er in Vlaanderen bijna geen woonzorgcentra zónder coronabesmettingen zijn. Moykens: ‘Sciensano werkt met de cijfers van de zelfrapporteringen door de woonzorgcentra. Uit de testresultaten van de 55 wzc’s met veel besmettingen en de 30 zonder besmettingen blijkt een ander verhaal. Er zijn behoorlijk wat personeelsleden en bewoners die geen symptomen vertonen en toch besmet zijn. Het is dus een illusie om te denken dat je als woonzorgcentrum coronavrij bent als er geen zieken zijn.’‘Ook denken wij dat er de voorbije weken overlijdens onterecht doorgegeven zijn als covid-19-gerelateerd. Daarom proberen we nu met de coördinerend en raadgevende artsen (cra’s) tot een verfijning van het registratieformulier bij overlijden te komen.’Drie bubbelsDe Taskforce heeft de woonzorgcentra intussen gevraagd om ook alle andere testresultaten door te sturen. ‘Sommige hebben al eerder tests uitgevoerd, andere doen dat nog. Zo krijgen we een fijnmaziger beeld van de situatie.’Moykens pleit er ook voor om de medewerkers van de woonzorgcentra twee keer per week te laten testen. ‘De bewoners leven in een bubbel, samen met de medewerkers. Maar die hebben thuis nog een andere bubbel en als hun partner gaat werken, komt er nog een derde bij.’



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

Presentator
Presentatienotities
Verandering van wie MOET getest worden naar wie KAN getest worden:*ziekenhuisopname*NIEUWE bewoner van residentiele collectiviteit (bv WZC). Zo negatief, kan na 5 dagen éénmaal herhaald worden (gezien vals positief kan zijn in incubatieperiode-*mogelijk geval in residentiele collectiviteit (WZC): vanaf 2 gevallen in zefde instelling, beslist regionale gezondheidsautoriteit over geschikte verdere test-strategie*mogelijk geval bij zorgpersoneelIn afwachting van de mogelijkheid om deze capaciteit te gebruiken voor het testen van alle personen die symptomen vertonen die compatibel zijn met COVID-191 , hebben de gezondheidsautoriteiten besloten om de beschikbare capaciteit te gebruiken om een verfijnd beheer van het risico van de introductie van het virus toe te laten in de collectiviteiten, met inclusie van de hospitalen binnen dit concept. Collectiviteiten zijn inderdaad plaatsen waar gegroepeerde gevallen kunnen voorkomen en waar transmissieketens in stand worden gehouden, vooral wanneer sociale afstand en hygiënemaatregelen moeilijk te respecteren zijn. Hoewel de exacte bijdrage van asymptomatische personen aan de intensiteit van de epidemie niet is vastgesteld, is het bekend dat collectiviteiten risicovolle plaatsen zijn, zoals blijkt uit de resultaten van de tests die sommige ziekenhuizen al hebben uitgevoerd op asymptomatische patiënten die het ziekenhuis binnenkomen (

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


Mondmaskers in WZC

• Chirurgisch mondneusmasker voor elke zorgverlener WZC (per shift)
(zo onvoldoende stok: masker van textiel ter bescherming bewoners)

• Nood zorgpersoneel: melden op provinciaal 0800-nummer

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

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


https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Bijlage%201_beleid%20corona-
epidemie%20BEWONERS%20ifv%20al%20niet%20testen_18042020.pdf

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Bijlage%201_beleid%20corona-epidemie%20BEWONERS%20ifv%20al%20niet%20testen_18042020.pdf


https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Bijlage%201_beleid%20corona-
epidemie%20BEWONERS%20ifv%20al%20niet%20testen_18042020.pdf

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Bijlage%201_beleid%20corona-epidemie%20BEWONERS%20ifv%20al%20niet%20testen_18042020.pdf


Presentator
Presentatienotities
Voor veel bewoners van woonzorgcentra en hun familie begint het bezoekverbod zwaar door te wegen. Zeker omdat nog niet duidelijk is wanneer het wel weer mag. Rusthuizen zoeken naar alternatieven. Woonzorgcentrum Het Gulle Heem in Wevelgem, West-Vlaanderen heeft lokalen van het aanpalende dienstencentrum ingericht als veilige ontvangstruimte.



Opleidingstool?

• https://playitsafe.eu/speel-het-corona-preventie-game/

https://playitsafe.eu/speel-het-corona-preventie-game/


…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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