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Inleiding 

Om voorbereid te zijn op een absenteïsme van medewerkers in de residentiële ouderenzorg met 
mogelijk risico op een onderbreking van de continuïteit van de zorg en de ondersteuning aan de 
bewoners, is het belangrijk dat er een richtinggevend sectoraal continuïteitsplan beschikbaar is. 
Dit plan heeft als prioritair doel de basis zorg- en dienstverlening, de veiligheid en de gezondheid 
van de bewoners en medewerkers (inclusief vrijwilligers) van de residentiële ouderenzorg te 
vrijwaren. 
 
Met dit continuïteitsplan wensen we een kader aan te reiken dat kan aangepast worden aan de 
lokale noden en mogelijkheden. Het omschrijft vooreerst wat onder basiszorg en -ondersteuning 
wordt begrepen, uitgaande van de specifieke regelgevende bepalingen ervan. Vervolgens wordt 
per omvang van het absenteïsme een fase bepaald waaraan specifieke acties worden gekoppeld. 
We sluiten af met enkele praktische tips. Elk woonzorgcentrum beschikt in principe reeds over 
een continuïteitsplan. Het voorliggende sectoraal document beschouwen we uitdrukkelijk als een 
oriënterend kader waarop elke voorziening zich kan inspireren bij de actualisatie of verfijning van 
haar plan. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van elk woonzorgcentrum om over een 
actueel en adequaat continuïteitsplan te beschikken. 
 
Onder discontinuïteit van zorg en ondersteuning wordt begrepen dat de mate van afwezigheid 
van het aantal ingeroosterde medewerkers ertoe leidt dat bepaalde aspecten van de basiszorg en 
ondersteuning (zie verder) onvoldoende kunnen gewaarborgd worden, wat mogelijks de 
veiligheid, de gezondheid en/of het welbevinden van de bewoners en medewerkers in gevaar 
brengt.  Voor het wonen, leven en de zorg van de bewoners minimaal te waarborgen, beschouwen 
we een zondag personeelsbezetting de absolute ondergrens. 
 
Woonzorgcentra kunnen eventueel de mate van personeelstekorten dagelijks monitoren aan de 
hand van een absenteïsmepercentage. Onder absenteïsmepercentage wordt het totaal aantal 
personeelsleden gerekend dat afwezig is voor minder dan 1 maand wegens quarantaine, ziekte of 
ongeval tegenover het totaal aantal personeelsleden met een arbeidsovereenkomst. 

 

 

                                                                        



 

 

2 

 

Het gaat hier om alle personeelsleden die een arbeidscontract hebben, behalve de 
personeelsleden die meer dan een maand afwezig zijn (dit wordt uitgedrukt in koppen, niet in 
VTE)1.  
 
We beklemtonen het belang van de communicatie rond de vertaalslag van dit sectorspecifieke 
continuïteitsplan. We veronderstellen dat elk woonzorgcentrum met bewoners, familie, 
medewerkers (inclusief vakbonden), vrijwilligers, huisartsen, CRA, bedrijfsarts en - waar nodig - 
met het lokale bestuur, de zorgraad en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid communiceert 
over de fase waarin men zich bevindt en wat hiervan de gevolgen kunnen zijn. Het is nuttig om te 
anticiperen op komende fases. We menen dat een participatieve benadering bij de uitwerking en 
de implementatie van een voorzieningsspecifiek continuïteitsplan een belangrijke kritische 
succesfactor is, zonder hierbij onnodig paniek te zaaien bij de betrokkenen of bij de bevolking.  
 
 

1. Omschrijving basiszorg en -ondersteuning2 

Voor de omschrijving van wat onder basiszorg en -ondersteuning wordt begrepen, verwijzen 
we naar het regelgevend kader dat de minimale aspecten ervan omschrijft. Bij een significant 
absenteïsme zal men mogelijks genoodzaakt zijn om bepaalde activiteiten tijdelijk uit te stellen, 
in frequentie te wijzigen of mogelijks ook anders te organiseren. Het is belangrijk dat dit met 
alle belanghebbenden goed wordt doorsproken en afgestemd. Indien mogelijk vooraf. 
 
De basiszorg en -ondersteuning kunnen in de woonzorgsector niet gecomprimeerd worden, 
hooguit uitgesteld. Het is belangrijk om ook hier niet alleen te denken aan de klassieke ADL-
ondersteuning, maar ook aandacht te hebben voor psychosociale en andere noden. We 
sommen de verwachtingen vanuit het regelgevend kader op. 
 
Indien er heel tijdelijk niet kan voldaan worden aan deze dienstverlening, dan dient er prioritair 
te worden ingezet om dit zo snel als mogelijk te herstellen.  
 
Aan de bewoner wordt altijd op een interdisciplinaire wijze de nodige individuele zorg en 
ondersteuning geboden op het vlak van: 

1° De gebruikelijke huishoudelijke, logistieke en administratieve activiteiten: 

a. het aanbieden van drie maaltijden per dag, waaronder een warme maaltijd en 
voldoende drankgelegenheid tussen de maaltijden in; 

b. het onderhoud van de woongelegenheden van de bewoners en de gemeenschappelijke 
delen; 

c. het verschonen van bedlinnen, ten minste één keer om de veertien dagen en zo vaak als 
nodig. Voor bevuild linnen worden gepaste maatregelen genomen opdat bewoners er 
geen hinder van ondervinden; 

d. het ondersteunen van de bewoner bij de administratieve verrichtingen die relevant zijn 
voor de gebruiker, de vertegenwoordiger of de mantelzorger en die geen verband 
houden met het beheer van goederen of gelden van de bewoner. 
 
 

 
1  Definitie geïnspireerd op verplichte registratiegegevens woonzorgcentra: https://www.zorg-en-

gezondheid.be/melding-covid-19-in-woonzorgcentra. 
2  BVR 2019 Stambesluit en bijlage (11), art. 29. 
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2° De persoonsverzorging, zorgkundige en verpleegkundige zorg en ondersteuning:  

a. aan de bewoner wordt altijd de nodige dagelijkse lichaamsverzorging en de noodzakelijke 
zorgkundige of verpleegkundige zorg en ondersteuning geboden; 

b. elke bewoner kan, als hij dit wil, minstens één keer per week een bad of douche nemen, 
naar keuze;  

c. in voorkomend geval beschikt de bewoner altijd over voldoende en aangepast 
incontinentiemateriaal; 

d. voor elke bewoner worden de gepaste preventieve en curatieve maatregelen getroffen; 
e. de bewoner krijgt dagelijks de voorgeschreven geneesmiddelen aangeboden, zoals 

besproken door de behandelende arts met de bewoner of zijn vertegenwoordiger, die 
zijn opgenomen in het woonzorgleefplan en - in voorkomend geval - toegediend: het 
juiste geneesmiddel, in de juiste dosis en op het juiste toedieningsmoment. 

 
3° De paramedische zorg en ondersteuning: 

a. aan de bewoner worden de ergo- of kinesitherapeutische en/of logopedische 
behandelingen die de behandelende arts heeft voorgeschreven, zoals besproken met de 
bewoner en die zijn opgenomen in het woonzorgleefplan, gegarandeerd; 

b. aan bewoners die verblijven in een woongelegenheid met een bijkomende erkenning 
wordt de noodzakelijke logopedische, ergo- of kinesitherapeutische ondersteuning 
geboden. 
 

4° De psychosociale, agogische en existentiële ondersteuning aangepast aan de behoeften van 
de bewoner. 
 

5° De levensbeschouwelijke begeleiding aangepast aan de wensen van de bewoner.  

De bedienaren van de eredienst en afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad vinden 
de geschikte sfeer en faciliteiten om hun taak te vervullen. 
 

6° Sociale contacten stimuleren en het sociale netwerk onderhouden en versterken: 

a. de voor de gebruiker betekenisvolle contacten kennen en ervoor zorgen dat die, na 
toestemming van de gebruiker, kunnen onderhouden worden; 

b. de onderlinge contacten tussen de gebruikers stimuleren. 
 

7° Individuele of collectieve zinvolle dagbesteding en ontspanning organiseren en aanbieden: 

a. bij elke bewoner naar zijn wensen en verwachtingen peilen over de dagbesteding en de 
ontspanning; 

b. de activiteiten met betrekking tot de dagbesteding en ontspanning aanpassen aan de 
mogelijkheden van de bewoner; 

c. de planning van de collectieve activiteiten bekendmaken aan de bewoners, hun 
vertegenwoordigers en de mantelzorger.  
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2. Indeling in fasen 

Fase 1: de continuïteit van de zorg- en dienstverlening kan gegarandeerd worden3 

✓ Geen uitzonderlijke maatregelen. 

✓ Herschik dienstrooster (in overleg met de syndicale vertegenwoordiging4): 

• langere en extra shiften werken kan, maar op vrijwillige basis; 

• oproepen van medewerkers in vakantie; 

• eventueel dienstroosters herschikken naar weekendbezetting; 

• doe navraag bij personeel wie zijn/haar contract wenst te verhogen; 

• organiseer een mobiele equipe. 

✓ Tweede fase voorbereiden: 

• actualiseer het intern noodplan en de interne crisiscel (alle contactpersonen nog 
in dienst, beschikbaarheid juiste contactgegevens); 

• ga uit van het ‘worst case scenario’, ook als dit nog niet nodig lijkt. In tegenstelling 
tot vorige maanden dient er te worden uitgegaan van minder externe hulp en ook 
discontinuteit in de toelevering. 

 
Fase 2: de continuïteit van de zorg- en dienstverlening kan verder gegarandeerd worden, mits 
inzet van een continuïteitsteam en aanpassingen op het vlak van de te verlenen basiszorg en 
-ondersteuning en de organisatie van de cruciale processen5 

✓ Activeer het continuïteitsteam (samenstelling door voorziening te bepalen). 

✓ Maak een analyse van de situatie (impact, inschatting duur van deze fase en risico-
inschatting overgang naar derde fase, indien nodig voorbereiding van de derde fase). 

✓ Maak afspraken per zorgteam rond de noodzakelijk te verlenen zorg en ondersteuning per 
bewoner. Doe dit steeds, indien mogelijk, in overleg met de bewoner, de familie en de 
medewerkers, waar nodig ook de huisarts. 

✓ Stel de interne prioritaire zorg- en ondersteuningsprocessen veilig en bekijk welke andere 
processen kunnen uitgesteld worden. 

✓ Bepaal welke activiteiten binnen de organisatie on hold worden gezet (vb. bepaalde 
vergaderingen, opleidingen, …). 

✓ Herschik eventueel taken. 

✓ Herschik dienstrooster (in overleg met de syndicale vertegenwoordiging): 

• langere en extra shiften werken kan, maar op vrijwillige basis; 
 
 

 
3  Een woonzorgcentrum kan ervoor kiezen om per fase een bepaald % absenteïsme te bepalen per fase, 

bijvoorbeeld voor fase 1 < 10 %. 
4  Zie: 

a) Kaderakkoord uitlening Covid-periode (verlenging). Dat is een verlenging van de intersectorale afspraken 

voor de verschillende zorg- en welzijnssectoren. 

b) Gemeenschappelijke richtlijnen van de vakorganisaties en werkgevers uit de gezondheidssector in het 

kader van de tweede golf van de Coronavirus-epidemie Deze richtlijnen zijn tijdens de 2e Covid-golf 

overeengekomen en zijn in principe nog van toepassing omdat de epidemie in haar huidige vorm nog 

niet voorbij is. 
5  Een woonzorgcentrum kan ervoor kiezen om per fase een bepaald % absenteïsme te bepalen per fase, 

bijvoorbeeld voor fase 2 10 % en 25 %. 
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• oproepen van medewerkers in vakantie; 

• eventueel dienstroosters herschikken naar weekendbezetting; 

• doe navraag bij personeel wie zijn/haar contract wenst te verhogen; 

• organiseer een mobiele equipe. 

✓ Doe, indien mogelijk, beroep op interim. 

✓ Contacteer recent gepensioneerde medewerkers. 

✓ Doe een oproep aan student-zorgkundigen, -verpleegkundigen en -artsen (eventueel via 
scholen en universiteiten). 

✓ Doe een oproep aan studenten van niet-zorgopleidingen of vrijwilligers6 om 
zorgmedewerkers te ondersteunen bij de uitvoering van logistieke taken (bepaal welke 
taken). 

✓ Contacteer de zorgraad en check welke hulp door wie kan gegeven worden en wanneer 
men zorg en ondersteuning kan bieden. 

✓ Consulteer het Hospital Outbreak Support Team (HOST) van het ziekenhuisnetwerk actief 
in uw regio7. 

✓ Roep de hulp in van een apotheker wanneer de continuïteit op het vlak van 
medicatietoediening en -opvolging een probleem is. 

✓ Consulteer het cascadedocument (zie bijlage): 

• bevraag woonzorgcentra en ziekenhuizen uit de onmiddellijke omgeving naar 
mogelijkheden om hulp te bieden (Wanneer, voor hoelang en welke kwalificaties? 
Maak ook afspraken rond financiering.); 

• bevraag diensten voor thuisverpleegkunde en diensten voor gezinszorg actief in 
de onmiddellijke omgeving naar mogelijkheden om hulp te bieden (Wanneer, voor 
hoelang en welke kwalificaties? Maak ook afspraken rond financiering.); 

• bespreek met het lokale bestuur welke ondersteuning door de gemeente kan 
georganiseerd worden; 

• vraag aan familie of men bepaalde zorg- en dienstverleningstaken kan overnemen 
of uitvoeren zoals hulp bij de maaltijden, toezicht, hulp bij hygiënische zorgen, 
dekken van bedden, … bepaal en bespreek dit goed (hiervoor is een intern en 
extern communicatieplan beschikbaar). 
 

Fase 3: de continuïteit van de zorg- en dienstverlening kan niet langer gegarandeerd worden 
en de gezondheid en veiligheid van de bewoners komt mogelijk in een gevarenzone8 

✓ Alle stappen zoals in fase 2 met bijkomende te ondernemen stappen. 

 
6  Verzekering vrijwilligers is voorzien voor de taken die zij uitvoeren. 
7  HOST: In het kader van het nationale actieplan tegen antimicrobiële resistentie (NAP-AMR) hebben de 

ziekenhuisnetwerken een HOST-team opgericht dat bestaat uit deskundigen op het gebied van 

infectieziekten, medische microbiologie en ziekenhuishygiëne. Het team heeft als taak de preventie en 

bestrijding van infecties te verbeteren door de harmonisatie van de surveillance-, verzamel- en 

coderingsprocessen en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie voor de uitwisseling van 

gegevens. Bovendien zorgt het HOST-team voor communicatie met belanghebbenden in de WZC, 

residentiële voorzieningen en de ambulante zorg, door een hotline en een specifiek opleidingsprogramma 

aan te bieden om te zorgen voor een beter beheer van uitbraken, clusters en andere behoeften van de IPC 

en AMS. 
8  Een woonzorgcentrum kan ervoor kiezen om per fase een bepaald % absenteïsme te bepalen per fase, 

bijvoorbeeld voor fase 3 > 25 %. 
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✓ Identificeer 1 persoon die de coördinatie doet van het continuïteitsplan en wordt 
ondersteund door een continuïteitsteam. 

✓ Maak een analyse van de situatie (impact en inschatting duur van deze derde fase). 

✓ Informeer het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 

✓ Bespreek met de burgemeester en de gouverneur de (eventuele) aankondiging van het 
rampenplan. 

✓ Opnamestop voor nieuwe bewoners. Spreek hierover af met de partners binnen de 
zorgraad; het kan bijvoorbeeld wel zijn dat ziekenhuizen zoveel als mogelijk bewoners 
willen overbrengen om de ziekenhuizen te ontlasten. 

✓ Sluit de cafetaria. 

✓ Sluit het centrum voor dagverzorging en oriënteer de medewerkers naar de uitvoering van 
taken in het woonzorgcentrum. Communiceer hierover met de partners binnen de 
zorgraad. Overweeg om het centrum voor dagverzorging toch open te houden met 
ondersteuning vanuit de gezinszorg. 

✓ Verwijs bewoners met zeer complexe zorgnoden, waarvan wordt ingeschat dat veiligheid 
en gezondheid ernstig in het gedrang komen ten gevolge het absenteïsmepercentage, 
tijdelijk door naar een ziekenhuis of een andere voorziening (woonzorgcentrum, centrum 
voor kortverblijf of centrum voor herstelverblijf). Dit gebeurt steeds in intens overleg met 
bewoner, familie, huisarts en CRA en de voorziening waarnaar wordt verwezen9 . Deze stap 
dient zeer goed te worden voorbereid en rekening te houden met de emotionele gevolgen 
ervan voor de bewoner en zijn/haar familie. 

 
 

3. Praktische tips 

✓ Men kan een onderverdeling van de bewoners maken op het vlak van zorg- en 
dienstverlening en de zorg- en dienstverlening daarop organiseren. Hieronder een 
voorbeeld: 
 

Onderverdeling Criteria 

1 Bewoners die volledige hulp nodig hebben, in het bijzonder voor de 
persoonlijke hygiëne, verplaatsen, inname van medicatie en dit 24 uur 
op 24 uur, waarvoor geen familie, vrienden of vrijwilligers beschikbaar 
zijn om hen hierbij te helpen. 

2 Bewoners die volledige hulp nodig hebben, in het bijzonder voor de 
persoonlijke hygiëne, verplaatsen, inname van medicatie en dit 24 uur 
op 24 uur, maar die kunnen rekenen op hulp van familie, vrienden of 
vrijwilligers. 

3 Bewoners die zich redelijk zelfstandig kunnen behelpen voor de 
persoonlijke hygiëne, verplaatsen, medicatie innemen en dit 24 uur op 
24 uur, al dan niet ondersteund door familie, vrienden en vrijwilligers. 

 

 
9  Hospital & Transport Surge Capacity Comité (HTSC) heeft op datum van 7 januari 2022 een schrijven gericht 

aan de ziekenhuizen met daarin de vermelding dat de huisartsen en CRA opnieuw een belangrijke rol zullen 

spelen in het verwijsbeleid naar de ziekenhuizen. In de tekst wordt ook uitdrukkelijk gesteld dat bewoners van 

een WZC met een dringend medisch probleem dienen te worden behandeld net als alle andere patiënten. 
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✓ Bij het inschakelen van externen: de nodige aandacht voor ‘onthaalbeleid’, dit verhoogt 
de inzet: 

• zorg voor een plannetje van de indeling (plattegrond) van het woonzorgcentrum 
en de leefgroepen met aanduiding waar men wat kan vinden (vb. incontinentie-
materiaal, linnen, handdoeken en washandjes, verzorgingsmateriaal, …). 

✓ Bij absenteïsme personeel keuken: 

• leg op voorhand al een voorraad van noodmaaltijden in de diepvries aan zoals 
spaghetti, videe, …; 

• maak gebruik van kant en klare maaltijden of de dienstverlening van een traiteur; 

• schakel externe keukens en transport van andere woonzorgcentra, ziekenhuizen 
of scholen in; 

• vereenvoudig de menu’s (zowel naar bereiding als naar toediening): 
o gebruik wegwerpservies om afwas te beperken. 

✓ Bij absenteïsme bij schoonmaakpersoneel kan beroep gedaan worden op een extern 
schoonmaakbedrijf en/of schakel over naar een onderhoudsplan voor zondagsdienst en 
herverdeel personeel. 

✓ Bij absenteïsme bij het personeel van de technische dienst kan beroep gedaan worden op 
een technische dienst van collega’s of van ziekenhuizen waarmee men een functionele band 
heeft of een externe technische dienst of bedrijf (zorg voor de beschikbaarheid van een 
infomap over de technische installaties). 

✓ Controleer of de strategische voorraden op punt zijn voor alle materiaal (beschermings-
materiaal, inco, verzorgingsmateriaal, …). 

✓ Zorg voor een actuele lijst met cruciale telefoonnummers en e-mailadressen van: 

• alle medewerkers; 

• alle vrijwilligers; 

• alle familieleden; 

• alle scholen, hogescholen, universiteiten; 

• studenten die oproepbaar zijn; 

• coördinerend en raadgevend arts; 

• apotheker; 

• huisartsen; 

• interimkantoren; 

• thuisverpleegkundigen (in dienstverband en zelfstandigen); 

• ziekenhuizen in de omgeving; 

• woonzorgcentra in de omgeving; 

• zorgraad waar men lid van is; 

• de gemeentelijke diensten (burgemeester, schepen van sociale zaken, brandweer, 
civiele bescherming); 

• cascadedocument; 

• leveranciers beschermingsmateriaal. 

✓ Bepaal op voorhand wat men onderneemt indien ook sleutelfuncties (directie, 
leidinggevenden, CRA) afwezig zijn (wat is de rol van de leden van de Raad van Bestuur?, 
beroep doen op crisismanagement, …). 

 
Voorzie ook een afschalingsplan van de derde fase naar de eerste fase. 


