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Wereldwijd heerst bezorgdheid over het nieuwe coronavirus (COVID-19). Bejaarden, mensen met
onderliggende aandoeningen van hart, longen, nieren, mensen met minder weerstand zijn een
risicogroep.
Momenteel zijn er, behoudens één positieve test bij een persoon die in quarantaine heeft verbleven,
nog geen besmettingen in Vlaanderen vastgesteld.
Toch willen veel woonzorgcentra en andere zorginstellingen zich alvast goed voorbereiden voor
wanneer het virus ook in ons land zou circuleren.
Momenteel doen de meeste besmettingen zich voor in het buitenland. Op dit moment lopen bewoners
van WZC een bijzonder klein risico op besmetting. Dit kan anders worden indien het virus zich verspreid
in de algemene bevolking (en dus ook onder personeelsleden en bezoekers). Indien dit zich voordoet,
zullen specifieke adviezen gecommuniceerd worden.
Momenteel volstaat het om:
- Altijd, ook bij asymptomatische bewoners, de algemene voorzorgsmaatregelen correct toe
te passen.
o Desinfecteer je handen:
▪ vóór en na zorgcontact met een bewoner,
▪ vóór een zuivere of invasieve handeling,
▪ na contact met de directe omgeving van de bewoner,
▪ na het uittrekken van handschoenen,
▪ na het wassen van je handen na accidenteel contact met lichaamsvochten,
bloed of slijmvliezen.
o Draag persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen/ beschermschort /
spatbril /masker wanneer er kans is op contact met respiratoire secreties.
o Wissel handschoenen en beschermschort na elke verzorging van een bewoner en pas
nadien handhygiëne toe volgens indicatie.
-

Hoest- en niesetiquette na te leven.
o bedek bij snuiten en niezen neus en mond met een papieren zakdoek. Gooi de zakdoek
nadien in de vuilnisbak. Als je geen zakdoek hebt, hoest of nies dan in de elleboog of
voorarm (niet in je hand).
o Was na hoesten of niezen je handen met water en vloeibare zeep. Gebruik papieren
wegwerphanddoekjes om de handen te drogen.

-

Ziek personeel en zieke bezoekers te weren uit het woonzorgcentrum.
Je personeel goed op te leiden over infectiepreventie
Voorzie voldoende materiaal voor infectiepreventie

Deze adviezen zijn niet alleen belangrijk voor het voorkomen van covid-19 infecties, maar ook voor het
voorkomen van andere virale infecties.
Je vindt nog meer info over infectiepreventie in het werkinstrument infectiepreventie in Vlaamse
woonzorgcentra.

Je vindt op de website zorginfecties.be allerlei materiaal om een correcte toepassing van handhygiëne
te ondersteunen in je WZC:
o Instructiefilmpjes : correct handen wassen, correct handen ontsmetten, correct
handschoenen uittrekken.
o Gedrukte campagnematerialen rond (hand)hygiëne: affiches, folders voor bezoekers
en bewoners; en voor bezoekende paramedici.
o Hygiënekaarten voor druppel-isolatie, contact-isolatie en contact+druppel isolatie
o Een E-learning over handhygiëne
Via de website van Sciensano worden artsen en ziekenhuizen goed geïnformeerd over de meest
recente procedures die ze moeten volgen bij een verdacht en een bevestigde Covid-19 patiënt.
Verdachte gevallen hebben respiratoire symptomen EN een epidemiologische link met een hoogrisicogebied of hebben symptomen en kwamen in nauw contact met een bevestigde Covid-19 patiënt.
Bij een bevestigde Covid-19 patiënt zullen zij samen met team infectieziektebestrijding van Zorg en
Gezondheid het nodige doen bij de contacten van deze bevestigde cases.
Indien het COVID-19 zou circuleren in Vlaanderen in de toekomst, en specifieke maatregelen nodig
blijken voor zorginstellingen, zal daarvoor een nieuw advies worden uitgestuurd.

