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1. Wat bij het uitbreken van Coronavirus? 

 

- Onmiddellijk verwittigen An Meuwes, directie (0495/54 32 97) en Ingrid Peetermans, 

Head Care (0473/44 31 98) 

- An verwittigt RM en QM  

- An vult file in van overheid in e loket + file Armonea 

- An verwittigt LMT en medewerkers  

- An verwittigt burgemeester Jelle Wouters 

- Ingrid verwittigt CRA, dr. Willem Van Nuffel 

- Head Admin verwittigt betrokken families + UZ 

In geval van afwezigheid: 

Head Care vervangt rolverdeling bij afwezigheid directeur. 

Directeur vervangt Head Care en Head Admin bij afwezigheid 

 

2. Onmiddellijke opstart taken?  

 

- Noteren symptomen (koorts, hoest, kort van ademhaling, voelt warm aan, slijmen, 

keelpijn, vermoeidheid, hoofdpijn, loopneus, smaakverlies, geurverlies, acute 

verwardheid, e.a.) 

- Parameters (temperatuur, polsslag, zuurstofsaturatie, bloeddruk, e.a.) 

- In kaart brengen met welke personen deze bewoner in contact is geweest (afdeling, 

bewoners, medewerkers, e.a.) 

- Kamer in isolatie (spatscherm, handschoenen, schort, verwittiging aan de deur, 

vuilbak aan de deur met pedaalemmer) 

 

3. Hoe de besmette bewoners ‘organiseren’ ? 

 

a. Drie mogelijkheden = 

 

i. Kamerisolatie (beginfase van de uitbraak) 

Wanneer er één tot 2 mogelijke covid – 19 bewoners zijn kunnen deze 

individueel op hun kamer worden verzorgd in druppel – contact 

isolatie. 

De deuren van de kamers zijn altijd dicht. 
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Positieve test: naburige kamers moeten ook getest worden + tevens 

kamerisolatie 

De gang is te beschouwen als: ‘oranje zone’ 

 

ii. Isolatie afdeling 

Op de beschermde afdeling gelet op wegloopgedrag. 

 

iii. Cohorte afdeling 

Nauw overleg met CRA, ziekenhuis, Zorg en Gezondheid en HQ 

 Vanaf 3 besmette bewoners: bewoners moeten verhuizen naar een 

andere kamer op een andere afdeling (cohortafdeling) ‘rode zone’ 

 Opstarten in de gang met kamers 005 – 703 op eerste verdiep 

 Dubbele kamers zorgen voor capaciteit van 36 bewoners 

 Indien onvoldoende kan vleugel daarboven ook worden omgebouwd 

naar cohorteafdeling 

 Residenten die daar verblijven krijgen de mogelijkheid om 

 HA: aanpassing in WZD + toepassing laagste dagprijs 

 HH: aanpassing telefoonnummer 

 Meubels worden tijdelijk gestockeerd in de kelder (HH en technische 

dienst) 

 Persoonlijke spullen mee verhuizen (vb. foto’s) 

 T.e.m. verstrijken van 14 dagen sinds de startdatum van de 

symptomen van de laatste covid bewoner en tot het einde van de 

symptomen en 3 dagen koorts vrij 

 

b. Welke medewerkers nemen verzorging op zich =  

 

i. Kamerisolatie + isolatieafdeling 

Bescherming bij het betreden van deze kamer via volledige druppel – 

contact isolatie met waarschuwing aan de deur 

 

ii. Cohorte afdeling 

Vaste medewerkers worden aangeduid voor de besmette bewoners 

(VK, ZK, poets, nachtdienst, Kela, logistiek). 

De medewerkers die zich vrijwillig opgeven of medewerkers die 

positief voor covid – 19 zijn getest 
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4. Welke beschermingsmaatregelen ? 

 

a. Bij betreden van de kamer / afdeling = 

 

 Handhygiëne + handen ontsmetten 

 FFP2 masker correct dragen 

 Beschermschort aandoen (markeren binnen- en buitenkant + datum) 

 Handschoenen 

 Beschermbril 

 

b. Bij verlaten van de kamer / afdeling = 

  

 Kamer verluchten 

 Handschoenen verwijderen in kartonnen doos 

 Beschermbril afzetten 

 FFP2 masker verwijderen in kartonnen doos 

 Beschermschort verwijderen en vuile kant naar binnen plooien en 

ophangen 

 Handen ontsmetten 

 Beschermbril, bloeddrukmeter, zuurstofsaturatiemeter, e.a. 

ontsmetten 

 Nieuw masker opzetten 

 

5. Werking andere teams? 

 

a. Maaltijden = 

 

Maaltijden worden opgediend in wegwerpservies dat na de maaltijd wordt 

weggegooid in een kartonnen doos. 

 

b. Schoonmaak = 

 

- Alles ontsmetten met Incidin. Extra aandacht aan oppervlakken en alles wat je met 

de handen aanraakt.  

- Wc doorspoelen met deksel dicht 

- Kar steeds volledig ontsmetten na gebruik  

- Kar mag niet in de kamer 
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c. Verhuisteam = 

 

- Coördinatie door HH, HC, HA en directeur 

- Verhuis door HH, technische dienst en schoonmaak (+ LMT) 

- Moet door professionele dienst (extern – Valor services – 03/877 06 07 – 0474/ 95 70 70) 

worden gereinigd (indien kamer van besmette bewoner) 

 

6. Cohorteafdeling ? 

Zie plan in bijlage 

a. 3 zones = 

 

- Groene zone: gang tot aan ingang oranje zone (personeelsruimte is verpleegpost) 

- Oranje zone : aantrekken PBM + stockage nieuw materiaal; ontsmetten handen en 

materiaal; vuile afvalzone (materiaal 72 uur bewaren voor verplaatsing) 

- Rode zone:  

- De afdeling wordt afgemaakt met plastiek zodat fysiek contact niet mogelijk is met de 

andere residenten (panelen te bekomen bij gemeente Rotselaar) 

 

b. Materiaal te voorzien in propere zone (sas) =  

 

- PBM 

o Handschoenen 

o Schorten 

o Beschermbrillen 

o Spatkleppen 

o FFP2 – KN95 maskers 

o Chirurgische maskers 

o Overschoenen 

o Handzeep 

o Handgel 

o Doekjes Lybris 

o Oxywipe S 

 

- Medisch 

o Bloeddrukmeters 

o O2 saturatiemeters 

o Thermometers 

o O2 concentrators 

o O2 flessen 

o O2 brillen 
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o Glycemiemeters 

o Infuusstaanders 

o Infuus + trousse 

o Naalden 

o Wondzorgkar 

o Labomateriaal 

o Aspiratietoestellen 

o Ontsmettingsmiddelen 

o Linnenkar proper 

o Nierbekken 

o Bedpan 

o Waskommen 

o Incontinentiemateriaal 

 

- Schoonmaak 

o Schoonmaakkar 

o Producten 

 

c. Afvalverwerking = 

 

- Materiaal restafval covid in zwarte zak 

- Materiaal van het uitkleden m.b.t. het beschermende materiaal 

- Overals in blauwe zak (worden gerecycleerd) 

- Zakken goed sluiten 

- Deze nadien in een extra zwarte vuilzak steken en bij de container in het restafval 

gooien 

- Blauwe vuilzakken enkel te vullen met de overals + sticker adres De Wyngaert 

 

d. Medewerkers = 

 

De medewerkers blijven permanent op de afdeling. Kamer 701 en 

personeelsruimte worden ingericht als ‘personeelsruimte’ (eten, ontspannen, 

toiletbezoek en douchen). Douchen is verplicht na het einde van de shift. 

 

e. Maaltijdbedeling = 

Het eten kan via rokersingang worden uitgedeeld, mits voorzien van een tent. 

f. Ondersteuning = 

 

Voortdurende ondersteuning door CRA en HQ 

Opleiding door UZ i.v.m. cohorte afdeling 
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g. Reactie bewoner = 

 

- De bewoner kan verhuis niet weigeren maar moet de verhuis goed gemotiveerd en 

op voorhand worden gecommuniceerd 

- Bewoner wil niet verhuizen:  

o Niet covid bewoner weigert: ondertekenen verklaring dat men mogelijk in 

cohorte afdeling terecht komt 

o Covid bewoner weigert: wordt alsnog gedwongen te verhuizen 

 

h. OOTT / schakelzorgcentrum = 

 

Voor bewoners wiens kamer dient gebruikt te worden voor opmaken van 

covid afdeling kan oplossing worden gezocht via OOTT / Schakelzorgcentrum 

zo geen beschikbare kamer voor langere termijn mogelijk in veilige zone 

 

7. Bewoners in de terminale levensfase  

 

a. Maatregelen voor bewoners = 

 

- Verhuis geen terminale bewoners naar de cohorte 

- Bewoner op cohorte in terminale fase verhuizen naar een individuele kamer 

(afscheidskamer) indien mogelijk 

- Palliatieve ondersteuning 

-  

b. Maatregelen voor familie = 

 

- Enkel volwassen naasten worden toegelaten 

- Max. 3 personen gelijktijdig 

- PBM verplicht 

- Het gezicht, de ogen of mond mag niet worden aangeraakt 

. 

 

 


