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5de televergadering met WZC



NIEUW

Elke patient bij ontslag uit Heilig Hart Lier naar WZC (def. of kortverblijf) 
(nieuwe) nasopharyngeale wisser, tenzij COVID PCR gehad < 48u geleden
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Presentatienotities
gesprek met o.m. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke in "De zevende dag“3/5/20 :Bewoners van 20% naar 7% (initieel hoger, omdat vooral gaan testen waar uitbraken waren)Personeel naar 2% (discrepantie personeel vs bewoners: goede maatregelen/PBM en groot deel personeel uitgevallen door ziekte en niet getest)1 op 3 patienten met symptomen: slechts covid positiefBij het begin van de coronacrisis bleek uit testen dat zowat één op de vijf bewoners van woonzorgcentra besmet was met het coronavirus. Intussen is dat aantal sterk verminderd. "We hebben toen vooral getest waar er uitbraken waren", zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. "Nu we veel meer kunnen testen, blijkt dat zeven procent van de bewoners besmet is.“Vanaf morgen is bezoek mogelijk in instellingen voor mensen met een beperking en jeugdinstellingen. "Maar sowieso zal het langer duren om op bezoek te mogen gaan in een woonzorgcentrum omdat oudere mensen een risicogroep vormen", zegt Beke.



29/04/20 

Zorgnet-Icuro pleit voor behoedzaamheid om bezoek opnieuw toe te 
laten in WZC

• Timing bezoekregeling WZC?: eerst afwachten hoe pandemie zich verder ontwikkelt 
alvorens

• Afweging van veiligheid staat voorop (besmettingen dalen langzaam)

Presentator
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Zorgnet-Icuro (belangrijkste koepel ziekenhuizen en WZC) pleit voor behoedzaamheid om bezoek opnieuw toe te laten in woonzorgcentra (zie ook het persbericht van 28 april). Margot Cloet (gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro) herhaalde dat standpunt in De Afspraak van 29 april:“Behoedzaamheid en veiligheid zijn voor ons de sleutelwoorden. We willen eerst afwachten hoe de pandemie zich verder ontwikkelt in de komende weken. Gaat de curve van de ziekenhuisopnames verder naar beneden? Zien we dat het aantal besmettingen in de maatschappij drastisch daalt? We halen met bezoekers immers de samenleving opnieuw meer naar binnen. Ik hoor ook dat de virologen ons de afgelopen dagen waarschuwen voor het te snel lossen van de maatregelen. Op dit moment loopt de systematische testing van de woonzorgcentra (bewoners en personeel) nog volop. We moeten die resultaten verder afwachten en evalueren."'"Uiteraard mogen we het psychosociaal welzijn van de bewoners in de woonzorgcentra niet uit het oog verliezen. We begrijpen dat bewoners en familie reikhalzend uitkijken om elkaar terug te zien. Maar de afweging van de veiligheid van onze kwetsbare bewoners staat uiteindelijk voorop. We mogen niet het risico lopen om het virus opnieuw de kans te geven in onze woonzorgcentra een versnelling hoger te schakelen. We zijn op goede weg. We zien dat de besmettingen langzaam dalen. Het is belangrijk dat te consolideren. Dat is trouwens ook de vraag van de families van de bewoners. Ik merk heel veel begrip voor het feit dat de woonzorgcentra nog even gesloten blijven. We zullen de beslissing tot openen nemen van zodra het kan.”Wallonie: iedereen getest (bewoners en personeel).



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


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

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Draaiboek_cohorteren_WZC_26-04-2020%20DEF.pdf
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Evolutie van elke zorgverlener WZC 19/04/20naar alle interne medewerkers incl vrijwilligers en bezoekers

https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals#ouderenzorg
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Draaiboek_cohorteren_WZC_26-04-2020%20DEF.pdf


Opleidingssessie leidinggevenden WZC te Genk

Inhoud
Inleiding
Klinisch beeld van Covid-19 Fiche

Soorten PBM
PBM aan- en uitdoen

Screening Wisser nemen
Interpretatie van resultaat (risico voor vals negatieven)

Logistieke processen Schoonmaak
Afval
Maaltijd
Transport

Cohortering Afdeling vs. kamerisolatie (cfr sas e.d.)
PAUZE
Waardig sterven Procedure

Transport en afscheid nemen
Psychologische ondersteuning Patiënt

Personeel
Vragenrondje

OPLEIDINGSSESSIE 'COVID-19 BEHEERSING IN WZC: SNELCURSUS'
Donderdag 7 mei 2020 van 9u tot 12u30 - Campus LiZa Genk

lesgevers
Verpleegkundig en medisch personeel ZOL

doelgroep
Medewerkers en leidinggevenden van WZC

locatie & uur
UCLL Campus LiZa, Schiepse Bos 5, 3600 Genk - Aula
van 9u tot 12u30

inschrijven
Deelname is gratis, inschrijven verplicht.
Inschrijven kan enkel online via het onderstaand inschrijfformulier

Om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken,
is het aantal inschrijvingen beperkt tot 30 deelnemers met mondmasker

contact
Inhoudelijke informatie: melissa.reymen@ucll.be(link sends e-mail)
Praktische informatie: navormingen@ucll.be(link sends e-mail)
inschrijvingsformulier snelcursus 7/5/2020flyer snelcursus 7/5/2020

mailto:melissa.reymen@ucll.be
mailto:navormingen@ucll.be
https://www.ucll.be/opleidingsessie-%E2%80%98covid-19-beheersing-wzc-snelcursus%E2%80%99
https://www.ucll.be/sites/default/files/documents/expertisecellen/helliv/a4_snelcursuscovid19wzc_v5.pdf


• 4/5/20
Gefaseerde heropstart!!
Consultaties streven 50% 

(urgent + semi-urgent)



Dialoog via Teams

Herevaluatie noden / bezorgdheden vanuit WZC 
• Testing ?

• Beleid medewerkers?
• Noodzaak bezoek ter plaatse?

• Volgende meeting?
Maand 11/5/20 12u30?





…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
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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/


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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