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Overleg met WZC via TEAMS



Meeting

1. Stavaza: 
• Bezorgdheden vanuit WZC (media)
• Huidig beleid Vlaams agentschap zorg en gezondheid

2. Dialoog:
• Bezorgdheden vanuit WZC (huidige meeting)

3. …voorstel vanuit





Kritiek op Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke

• > 600 doden in WZC door coronacrisis
• Tekort PBM
• Te weinig opleiding bij zorgkundigen
• Te trage uitrol testcapaciteit
• Dreigend O2-tekort

Presentator
Presentatienotities
O2 tekort (O2 op naam aangevraagd)Moeilijk te verkrijgen vr WZCweggehaald nr ziekenhuizenVolgens enquete 75% zorgkundigen geen opleiding gehad



Bezorgdheden vanuit WZC ?  (vanuit media)

• Beperkte beschikbaarheid testmateriaal (heden 11.000 testkits):
Vlaamse WZC: 80.000 inwoners + 50.000 personeelsleden.

• Ongerustheid verdeling testkits onder Vlaamse WZC
• Zorgnet-Icuro (Mevr. Margot Cloet)
• VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)
• VLOZO (uitbaters van private ouderenvoorzieningen)

• Onzekerheid rond personeelsleden met COVID-19 positieve test
Blijven werken wanneer ze beschikken over beschermend materiaal?

Presentator
Presentatienotities
Ook bij de andere koepelorganisaties klinkt het woensdag dat er nog heel wat onzekerheid is, die tot grote ongerustheid leidt. ‘We zien een schrijnende toestand, van mensen die heel ongerust en heel onzeker zijn’, zegt woordvoerster Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Ze spreekt namens de woonzorgcentra van de lokale besturen.Ook VLOZO, dat de uitbaters van private ouderenvoorzieningen vertegenwoordigt, klaagt over de onzekerheid rond personeelsleden die positief testen op het coronavirus. ‘Kunnen die mensen blijven werken wanneer ze beschikken over beschermend materiaal?’, vraagt woordvoerder Philippe Vanstapel zich af.Ook de beperkte beschikbaarheid van testmateriaal draagt bij tot de onzekerheid. De Vlaamse woonzorgcentra tellen samen ongeveer 80.000 inwoners en 50.000 personeelsleden, maar voorlopig zijn er dus maar 11.000 testkits.
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Welke WZC?

•

•





• Begin deze week: 20.000 tests uitgerold in WZC (?)

• 7/4/20: minister Philippe De Backer: 
• Uitbreiding doelgroep tests

• Ook in WZC (patient + zorgverlener)
• 1stelijns zorgverleners
• Symptomatische patienten in ziekenhuizen

• 11.000 testkits verdeeld over 85 geselecteerde Vlaamse WZC met uitbraak 
(van de 800 WZC)

• 55 centra besmet 
• 30 centra nog geen officiële besmetting

Presentator
Presentatienotities
Verhoogde testcapaciteit meteen ingeschakeld voor woonzorgcentraVandaag om 13:34 door mg | Bron: BELGAThemabeels woonzorgcentrum. Foto: Photo NewsDe verhoogde testcapaciteit, nu 10.000 tests per dag, wordt meteen ingeschakeld om ook in alle woonzorgcentra (wzc) in het hele land uitgebreid te testen. Dat zijn de verschillende ministers van Volksgezondheid overeengekomen tijdens een interministeriële conferentie, meldt minister Philippe De Backer.‘De conferentie is eensgezind dat het cruciaal is om, bovenop het blijven testen van symptomatische gevallen, de ouderenzorgsector als absolute prioriteit te beschouwen’, zegt De Backer in een persbericht.Al sinds vorige week donderdag was het mogelijk om elke dag goed 10.000 tests uit te voeren, maar tot begin deze week werden goed 4.000 à 5.000 tests benut. Dinsdag pleitte De Backer in het parlement nog voor een uitbreiding van de doelgroep van die tests, en die prioritaire lijst is nu aangepast zodat er ook in de woonzorgcentra uitgebreid getest kan worden.Daarnaast worden ook symptomatische patiënten in ziekenhuizen nog altijd getest. Ook eerstelijns-zorgverleners staan hoog op die prioriteitenlijst.'Er wordt vanaf nu gewoon getest', legt De Backers woordvoerster uit. 'Er is geen verdeling afgesproken tussen ziekenhuizen en woonzorgcentra, maar het spreekt voor zich dat we over de praktische uitwerking hiervan snel gaan overleggen met de woonzorgcentra. Dit zal niet boven hun hoofden gebeuren.'De mogelijkheid om 10.000 tests per dag uit te voeren komt er bovenop de 20.000 tests die sinds begin deze week al uitgerold werden in de rusthuizen.�‘Schrijnende toestand’ door onzekerheidDe verdeling van de testkits onder verschillende Vlaamse woonzorgcentra neemt de grote onzekerheid in die centra niet weg. Na Zorgnet-Icuro klagen ook de andere koepelorganisaties, VVSG en VLOZO, over grote ongerustheid.Margot Cloet, de gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, had dinsdagavond in het vrt-journaal de ‘chaos’ aangeklaagd die volgt uit de beperkte verdeling van testmateriaal. Sinds dinsdag worden 11.000 testkits verdeeld onder 85 van de meer dan 800 Vlaamse woonzorgcentra.



Voorstel Beke 8/4/20

• Oprichting taskforce (dagelijks Karine Moykens)

• Ziekenhuisondersteuning:
• Personeel van ziekenhuis WZC bijstaan en opleiden
• Inzet van materiaal van ziekenhuis in WZC

• Steun via team gespecialiseerd in infectieziekten en

ouderenzorg

• Meer testen + nood aan ander soort test

• Cohortzorg in WZC en in thuiszorg

• Personeel: inzet medische reserve (studenten/stagiairs)

+ personeel in de thuisverpleging

• PBM: bestellingen lopen

• Financiële impact instelling opvangen



Bezorgdheden vanuit WZC? (via deze meeting)
• Huidige stavaza WZC?

• Huidig plan van WZC wisser afname?
• Waar afnemen?
• Welk labo?

• Indicatie verwijzing naar het ziekenhuis?

• Nood aan opleidingen / expertise?

• Optie om excelfile vanuit WZC ?
• Aantal bewoners
• Aantal COVID-positief (bewezen)
• Aantal COVID-suspect
• CRA
• Directeur

• Andere vragen?



…vanuit Heilighart Lier
• Opleiding: link website www.heilighartlier.be :

• Button “WZC Corona” op openingspagina 

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

• Dagelijks digitale meeting via Teams Microsoft (uur meeting?)
• Stavaza overlopen
• Mailbox als contact wzccorona@heilighartlier.be
• Uur meeting?

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

• 10/04/20: overleg Algemeen directeurs BRIANT netwerk (Lier-Mechelen-Bonheiden-Vilvoorde)

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/


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

• 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#revalidatie
https://www.howest.be/covid19hygiene/#/
https://www.howest.be/covid19symptomen/#/
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/default.aspx
https://www.helpdehelpers.be/
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