
Leen Degol (zorgcoördinator G-Sp-diensten)
Tom Feyt (zorgcoördinator Kritieke en Poliklinische Zorg & Inwendige Geneeskunde)
Annick D’Hooghe (geriatrie)
Ellen Van Even/Kristien Thibaut/Wim Laffut (klinische biologie)
Johan Debeuf (anesthesie)
Louise Janssens (medewerker medisch beleid)
Michael Schreurs (fysische geneeskunde en revalidatie) 15/4/2020

2de overleg met WZC via TEAMS



Meeting

1. Stavaza WZC (volgens media) 15/04/20: 
• Inschatting Sciensano
• Voorlopige resultaten testings WZC
• Huidig beleid Vlaams agentschap zorg en gezondheid

2. Nieuw ondersteuning WZC vanuit 

3. Dialoog:
Herevaluatie noden / bezorgdheden vanuit WZC 



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



DS 14/04/20 en 25/04/2
• 14/04/20 10.872 test in woonzorgcentra uitgevoerd (sinds 10/04/20): 1.837 positief

• Bewoners: 20% positief
• Medewerkers: 14% positief

• “We zitten in een licht dalende trend. België zit niet echt in een plateau, maar in een staart, en het is niet duidelijk hoe lang die zal aanhouden.”
“Nog enkele weken, maar is moeilijk te voorspellen.” (Steven Van Gucht, Sciensano)

• dalende aantal ziekenhuisopnames

• 2de besmetting met virus mogelijk ( maar: “volgens Van Gucht niet ernstig ziek van worden.”

• Mondmaskers (chirurgisch + FFP2): productie via 2 Vlaamse bedrijven 
(Van Heurck en ECA):  meerjarencontract ondertekende met Belgische overheid

• Wie teste in toekomst:  'belangrijke denkoefening + strategie voor de toekomst'. 

wie/waar/welke testen: verder onderzoeken 

• 15/04/20 : Veiligheidsraad: verlenging coronamaatregelen België

Stavaza (vanuit media)



Stavaza (vanuit media)
• Taskforce Karine Moykens (secretaris-generaal van departement welzijn)

• Taak van taskforce:
• noden in kaart brengen 
• duidelijke afspraken te maken over oplossingen.
• Dagelijks overleg: 7 projectgroepen in VM  en in namiddag taskforce

• WG individueel casemanagement (met ev advies op locatie)
• WG materiaal (PBM, O2)
• WG Testing (+viroloog)  (testkits federaal geleverd Philippe De Backer)µ

• Niet: zelf extra PBM, wel verdeling van beschikbaar PBM
•
• Noodplan WZC uitgebreid naar brede zorgsector

• WZC: prioritair
• thuiszorg/thuisverpleging, 
• Sector van personen met handicap
• Bijzondere jeugdzorg
• Psychiatrische verzorgingstehuizen
• Revalidatiesector

• Koorts = arbeidsongeschiktheid in alle sectoren (ook vrijwilligers, studenten)

• Foute handleiding (kits zelf ok)



Nieuwigheden naar WZC: vanuit Heilighart Lier

screeningsunit HeiligHart voor EXTERNE zorgverleners uit WZC
• 1 container 
• Afspraak maken VIA HUISARTS (weekdagen, 9u30-12u00 :) 

• via agenda huisartsenwachtpost
• Via telefoonnummer: 03/491 27 48

• Aanvraag meegeven met gegevens aanvrager (ev huisarts)
• Wissers is voorzien en samenwerking met extern labo AKL (14u opgehaald)
• Resultaat via aanvragende arts - huisarts  (bespreking + beleid)



communicatie aan 
huisartsen 9/4/20



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 
• Huidig aantal COVID positief

• Noodzaak testing medewerkers
• Beleid medewerkers?
• Noodzaak personeel?

• Noodzaak bezoek ter plaatse?



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

• Button “WZC Corona” op openingspagina (ook richtlijn “aanpak medewerkers” binnen Heilighart Lier

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

• Digitale meeting via Teams Microsoft 2*/week (om 16u)
• Stavaza overlopen
• Mailbox als contact wzccorona@heilighartlier.be (heden geen mailing ontvangen)

• 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


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/



	Dianummer 1
	Meeting
	Dianummer 3
				DS 14/04/20 en 25/04/2
	Stavaza (vanuit media)
	Nieuwigheden naar WZC: vanuit Heilighart Lier
										communicatie aan huisartsen 9/4/20
	https://www.heilighartlier.be/patient/bijzondere-maatregelen-coronavirus-covid-19/informatie-voor-woonzorgcentra/
	Dialoog via Teams
	…reeds vanuit Heilighart Lier
	Aanbevolen websites
	Dianummer 12

