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1. Algemene aanbevelingen voor al het personeel in het WZC 
 

Het personeel dient onderstaande handelingen, in de opgegeven volgorde, toe te passen bij het 

binnenkomen in het WZC: 

 

Pas handhygiëne toe 

Zich inschrijven in het register  

Temperatuur meten (2x dag), idealiter ter hoogte van de oksel (koorts = T° > 37,5°C) met een hiervoor 

toegewezen thermometer en systematisch gedesinfecteerd na elk gebruik. Personen met koorts en/of 

een ernstige hoest worden niet toegelaten in het WZC. Ze nemen telefonisch contact op met de huisarts. 

 Het personeel dat direct in contact komt met de bewoners moeten toegang hebben tot een kleedkamer 

en doucheruimte om zich na het einde van de shift te kunnen omkleden en wassen. Idealiter hebben de 

positieve en negatieve geteste personeelsleden aparte toiletten ter beschikking. 

Verzorgend- en onderhoudspersoneel moeten een werkuniform dragen, dat dagelijks vervangen wordt. 

Ook worden werkschoenen gedragen. Het gebruik van schoenhoesjes wordt afgeraden. 

Het personeel draagt het persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM) aangepast aan de zone in het WZC 

en de COVID-19 status van de bewoners (positief- vermoedelijk- negatief) 

Bijzondere aandacht voor het nemen van pauzes op 1,5 m. Bij voorkeur in de buitenlucht, kleine 

groepjes. 
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2. Aanbevelingen voor de activiteiten van de bewoners 
 

Mix de bewoners met een verschillende 

status niet met elkaar 

Organiseer de activiteiten volgens de status 

van de bewoners en indien mogelijk op 

hetzelfde verdiep zodat verplaatsingen 

vermeden worden 

Gebruik verschillende ruimtes voor de COVID 

negatieve en positieve bewoners (of 

garandeer een grondige reiniging en 

ontsmetting tussen de bewoners met een 

verschillende status) 

Verlucht de ruimte voor en na de activiteit of 

laat die buiten doorgaan 

Afstand van 1,5m 

max 5 bewoners per 20 m2  

Moedig het gebruik van stoffen1 of 

chirurgische mondneusmaskers aan voor de 

bewoners. ALLE personeelsleden dragen 

minstens een chirurgisch mondneusmasker. 

Moedig de bewoners aan om regelmatig 

handhygiëne toe te passen, voornamelijk 

voor en na de gemeenschappelijke 

activiteiten 

 

 Moedig de bewoners aan om voor en na het 

eten hun handen te wassen 

Reinig en ontsmet de tafels, stoelen en 

karren na elke maaltijd 

Organiseren van verschillende rotaties (bv. 

11u-12u-13u, kamer 1-5 op maandag; kamer 

6-10 op dinsdag, …) om de 

voorzorgsmaatregelen te respecteren 

(afstand, niet recht tegenover elkaar, geen 

voedsel delen) 

 

 

 

                                                           
1 Een stoffen masker is voldoende maar moet op regelmatige basis gewassen worden 
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Gezamenlijke maaltijd is 

toegestaan 

Installeer de tafelschikking op 

voorhand (tafels en stoelen op de 

juiste afstand) zodat de 

maatregelen correct toegepast 

kunnen worden 

Gezamenlijke maaltijd niet 

aangeraden 

Onder de groep van de 

vermoedelijke bewoners kunnen 

zowel negatieve als positieve 

bewoners zijn. Hierdoor wordt het 

aangeraden om de maaltijd op de 

kamer te nuttigen. 

Bij cohorte : gezamenlijke maaltijd 

is toegestaan (bij voorkeur binnen 

de cohorte zelf) 

Het personeel draagt het volledige 

persoonlijke 

beschermingsmateriaal in de 

cohorte. 

Indien geen cohorte : maaltijd in 

de kamer nuttigen 

 

 

Maak gebruik van materialen die gemakkelijk 

afwasbaar en te ontsmetten zijn (plastiek) 

Max 5 bewoners per 20 m2. Organiseer 

verschillende rotaties om de regels maximaal 

te kunnen respecteren 

 

Groepsactiviteit is toegestaan 

Installeer het nodige materiaal op 

voorhand (tafels en stoelen op de 

juiste afstand) zodat de 

maatregelen correct toegepast 

kunnen worden 

Individuele activiteiten in de 

kamer 

 

De animatoren dragen PBM 

Bij cohorte : groepsactiviteit is 

toegestaan (bij voorkeur binnen 

de cohorte zelf) 

Gebruik specifiek materiaal voor 

de cohorte 

Het personeel draagt het volledige 

PBM in de cohorte. 

Indien geen cohorte : individuele 

activiteit in de kamer 
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De gebruikte instrumenten moeten gereinigd 

en gedesinfecteerd worden tussen elke 

bewoner 

 

Vermijd oefeningen die hoestbuien kunnen 

veroorzaken 

Toegestaan 

De algemene regels voor de 

gemeenschappelijke activiteiten 

zijn hier van toepassing. 

Individuele activiteiten in de 

kamer 

Activiteit wordt beperkt tot 

noodzakelijke behandelingen en 

de bewoners worden als laatste 

ingepland 

 

De kinesitherapeuten dragen PBM 

Bij cohorte: toegestaan (bij 

voorkeur binnen de cohorte zelf) 

Het personeel draagt het volledige 

PBM in de cohorte. 

Indien geen cohorte: individuele 

activiteit in de kamer 

Activiteit wordt beperkt tot 

noodzakelijke behandelingen en 

de bewoners worden als laatste 

ingepland 

 

Reinig en ontsmet het materiaal tussen elke 

bewoner. Indien dit niet mogelijk is, probeer dan 

om het materiaal te personaliseren (zachte 

borstel, haarkrulspelden,…) 

Enkel op afspraak en één op één  

 

 

 

 Indien er meerdere ruimtes zijn, gebruik dan 

een verschillende ruimte per status van de 

bewoner. Indien dit niet mogelijk is, gebruik 

de ruimte dan voor de COVID-19 negatieve 

bewoners en behandel de positieve 

bewoners in de kamer. 



 

 

Artsen Zonder Grenzen België – COVID 19 – Aanbevelingen hervatten activiteiten 5 juni 2020 

 

Mogelijkheid om naar het 

kapsalon te gaan of het haar in de 

kamer te knippen 

De kapper moet een mondmasker 

dragen en past handhygiëne toe. 

De bewoners hun haar wordt op 

de kamer geknipt 

De kapper draagt het volledige 

PBM past handhygiëne toe. 

Voetverzorging (specialistische 

behandeling) mag enkel door 

podoloog worden uitgevoerd. 

Enkel de noodzakelijke 

voetverzorgingen en niet de 

cosmetische. 

Kappersbehandeling in een 

daarvoor voorziene ruimte of in 

de kamer 

De kapper draagt het volledige 

PBM past handhygiëne toe. 

Voetverzorging (specialistische 

behandeling) mag enkel door 

podoloog worden uitgevoerd. 

Enkel de noodzakelijke 

voetverzorgingen en niet de 

cosmetische. 

 

• De propere was wordt nooit bewaard op dezelfde plaats als de vuile was: voorzie een aparte stroom 

• Bij bewoners die positief of vermoedelijk COVID 19 hebben, wordt het afgeraden dat de familie zelf 
de was doet. Indien dit toch het geval is, moet de was eerst 72u geïsoleerd worden alvorens die aan 
de familie gegeven wordt. Ook worden duidelijke richtlijnen meegegeven aan de familie over hoe de 
was behandeld moet worden. 

• Het is aangeraden om de was (proper) 72u apart te houden alvorens deze aan de bewoners wordt 
gegeven, indien deze gewassen werd door de familie of een externe firma. 

• Verdeel eerst de was aan de COVID-19 negatieve bewoners, gevolgd door de vermoedelijke en 
positieve bewoners. 
 

• Alle pakketjes waarvan de verpakking niet gedesinfecteerd, verwijderd of uitgepakt kan worden, 
moeten gedurende 72u in een hiervoor voorziene ruimte bewaard worden alvorens ze aan de 
bewoners worden uitgedeeld. Bijvoorbeeld fruit moet eerst uit de verpakking gehaald worden en 
vervolgens gewassen worden alvorens het aan de bewoners wordt uitgedeeld. 

• De personen die de pakketjes komen brengen moeten de sociale afstand van 1,5m respecteren en 
vermijden om het WZC binnen te komen. Ze mogen het pakketje enkel afzetten en moeten 
vervolgens terug vertrekken. 

• Het leveren en ontvangen van de pakjes moet voorafgegaan en gevolgd worden door handhygiëne 
(water + zeep) en de leverancier en ontvanger moeten een masker te dragen. 

• Verdeel eerst de pakketjes aan de COVID-19 negatieve bewoners, gevolgd door de vermoedelijke en 
positieve bewoners.  
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• Er wordt aangeraden om een apart circuit te voorzien voor de leveranciers (leveringen en maaltijden) 
dat duidelijk wordt aangegeven. De leveranciers mogen niet in het WZC binnenkomen (bijvoorbeeld: 
een ondergrondse gesloten parking waar de levering gebeurt of een zijingang).  

• De leveranciers moeten voor het leveren:  
o Handhygiëne toepassen (voorzie handalcoholgel op de plaats van de levering) 
o Een chirurgisch neus- en mondmasker dragen  

• Indien het product niet beperkt houdbaar is, wordt er aangeraden om het 72u apart te houden 
alvorens het wordt gebruikt binnen het WZC. De inhoud mag opnieuw gereinigd en gedesinfecteerd 
worden met een virusdodend ontsmettingsmiddel. De nieuwe of propere (levens)middelen mogen 
nooit de gebruikte of vuile (levens)middelen kruisen of op dezelfde plaats opgeslagen worden.  
 

• Geschreven berichten en/of bellen tussen de 
bewoners onderling 

• Gesprekken in de gang tussen de (negatieve) 
bewoners (bewoners zitten in hun kamer aan de 
deur) 

• Voorlezen van berichten door een microfoon in 
de gang (de bewoners zitten in hun kamer aan de 
deur) 

• Geplastificeerde foto van de verzorgende op het 
PBM (op de borst) zodat de bewoners het 
personeelslid kan herkennen (ontsmet de foto bij 
het veranderen van het PBM) 

• Moedig de audio- en videogesprekken tussen de 
bewoners en familieleden aan (zieke bewoners 
voor wie het bezoek moeilijker wordt) 

• Concerten/ ganganimatie (bewoners blijven in 
hun kamer aan de deur en de animator draagt 
het gepast PBM) 

• Concerten/ culturele activiteiten via het raam 

• Muziek afspelen in de gangen 

• Kruiswoordraadsels of spelletjes uitdelen aan 
bewoners die zich autonoom kunnen 
bezighouden 

• Bingo 

• Individuele begeleide wandelingen of in kleine 
groepjes indien de afstand bewaard kan worden 
en met het nodige beschermingsmateriaal 

• Filmpjes van familieleden tonen (voornamelijk 
voor verwarde bewoners) 
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Aanbevelingen om het bezoek te hervatten 
 

Afstand van 1,5m, fysieke scheiding door een 

grote tafel, een raam, plexiglas, fysieke 

aanduiding, …  

Maximum 1 bezoekers per bewoner 

   Verplicht dragen van een masker door de 

bezoeker en bij voorkeur ook door de bewoner 

Verlucht de ruimte voor en na het bezoek of 

laat het buiten doorgaan 

Voorzie een planning waarbij de bezoekers 

zich inschrijven om het bezoek in te plannen 

(bijvoorbeeld: doodle, google form, …) Deze 

kalender wordt periodiek geëvalueerd.  

Controleer de temperatuur en vraag dat de 

bezoekers 14 dagen symptoomvrij zijn 

Vermijd activiteiten waarbij het masker wordt 

uitgedaan (bijvoorbeeld: het drinken van 

koffie). Vermijd dat externe bezoekers het 

toilet gebruiken in het WZC. 

 

 Er zijn geen (huis)dieren toegelaten tijdens het 

bezoek. Noch huisdieren uit het WZC als van de 

bezoeker. 

Bepaal per individuele bewoner of er op een 

veilige manier bezoek georganiseerd kan worden 

Voorzie een bezoekruimte dicht bij de 

ingang, dat gemakkelijk te verluchten is, 

zodat de bezoekers niet door het WZC 

moeten gaan.  

Organiseer tijdsloten per status van de 

bewoner en voorzie, indien mogelijk, 

verschillende bezoekruimtes voor de COVID 

negatieve en positieve bewoners.  Bezoeken 

door de bewoner aan de thuiscontext blijven 

voorlopig uitgesloten. 

30 min per bezoek/ +/- 1 bezoeker per 

bewoner per week 

Voorzie de mogelijkheid om handhygiene toe te 

passen aan begin en einde van het bezoek  

Reiniging en/of desinfectie van de 

bezoekersruimte tussen elk bezoek 

Het is belangrijk om de bezoekers te 

informeren over de voorzorgsmaatregelen die 

gerespecteerd moeten worden. Tracht in ook 

aandacht te hebben voor de intimiteit tijdens 

het bezoek. 

    De bezoekers moeten zich registeren (naam, 

adres, telefoonnummer, band met de bewoner) 

     De voorziening stelt de nodige informatie 

ter beschikking aan het bezoek 

(symptoomherkenning, instructies hygiënische 

maatregelen, social distancing) 
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Zie algemene regels 

 

Indien de bewoner bedlegerig is 

of zich niet kan verplaatsen met 

een stoel : bezoek in de kamer 

met 1 bezoeker per keer.  

Geen bezoek indien er 

symptomen aanwezig zijn, 

tenzij de bewoner zich in de 

laatste levensfase bevindt (zie 

maatregelen COVID-19 

positieve bewoner) 

Indien de isolatie wordt 

opgeheven, volg dan de 

algemene regels 

 

Geen symptomen: het is afgeraden om 

bezoek te organiseren tijdens de 

periode van isolatie. Indien dit niet te 

vermijden is, moet het bezoek 

plaatsvinden in een aparte ruimte of 

een ruimte met een duidelijke fysieke 

scheiding (plexiglas) EN moet de 

bezoeker het volledige PBM dragen 

Symptomatisch: geen bezoekers 

Contacteer de huisarts of CRA indien 

men symptoomvrij is alvorens de 

isolatie op te heffen en het bezoek te 

hervatten 

Indien er geen huisarts of CRA aanwezig 

is, is bezoek toegelaten vanaf 2 weken 

nadat de symptomen verdwenen zijn  

Indien de bewoner zich in de laatste 

levensfase bevindt, moeten de 

standaard- en bijkomende (volledige 

PBM) voorzorgsmaatregelen worden 

toegepast door de familie. 
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Praktische afspraken over het uitvoeren van niet-dringende huisbezoeken door de huisarts in het WZC 

gebeurt in overleg met de CRA en directie. 

Bij bezoek aan het woonzorgcentrum wordt van de huisarts verwacht dat hij overleg pleegt met de 

(hoofd)verpleegkundigen en strikt de beschermende maatregelen toepast (ook geen polshorloge of 

ringen!). 

 

 De volgende richtlijnen worden in acht genomen door de huisarts bij bezoek aan een bewoner:  

• Tijdstip van het huisbezoek wordt afgesproken met de directie of (hoofd)verpleegkundige 

•  Alle bewoners, met uitzondering van de bewoners in de gemeenschappelijke cohorte (optie C), 

worden bij voorkeur in de eigen kamer onderzocht/behandeld. Wanneer de voorziening over 

een aparte onderzoeksruimte beschikt, kunnen, indien haalbaar, de niet-(mogelijke) COVID-19 

bewoners onderzocht worden in dit lokaal 

• Voor de beschikbaarheid van de nodige beschermingsmiddelen worden afspraken met CRA en 

huisartsenkring gemaakt. De huisarts voorziet zich van de noodzakelijke beschermingsmiddelen 

(PBM) 

• De onderzoeken van de (mogelijke) COVID-19 bewoners worden als laatste ingepland 

• De huisarts verwittigt de CRA bij een vermoeden van een infectieziekte die zich snel kan 

verspreiden, zoals COVID-19, en houdt hem/haar op de hoogte van resultaten van relevante 

labotesten en onderzoeken in dit kader, zodat de CRA overzicht houdt en de gepaste 

maatregelen kan treffen om de verspreiding in te perken. Om het overzicht te kunnen houden, 

wordt aanbevolen om zoveel mogelijk per woonzorgcentrum met hetzelfde laboratorium samen 

te werken.  

Huisartsen die zich niet aan de opgelegde maatregelen houden, kunnen de toegang tot het 

woonzorgcentrum geweigerd worden. 
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Deze aanbevelingen dragen bij in het geruststellen van de WZC in het hervatten van de 

gemeenschappelijke activiteiten en de organisatie van de bezoeken. De communicatie over deze 

maatregelen aan bewoners, families en externe partners is uiterst belangrijk om rust te beogen en opdat 

de maatregelen gerespecteerd zouden worden. 

 

Het persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM) omvat: masker (chirurgisch of FFP2), oogbescherming 

(faceshield of spatbril), een schort en handschoenen. 

Het principe van een cohorte is om fysisch een scheiding te maken tussen bewoners die bevestigd 

werden met COVID-19 (positieve test), vermoedelijke bewoners en bewoners die geen COVID-19 hebben 

(negatieve test) en asymptomatisch zijn. Die scheiding omvat zowel de bewoners als het personeel. 

Cohortering houdt ook in dat ruimtes en diensten van elkaar gescheiden worden (kleedkamers, liften, 

verzorgingskarren, medisch materiaal, linnen, …). Het opzetten van een cohorte dient om de 

verspreiding van COVID te vermijden, verminderen of uit te stellen binnenin het WZC tussen de 

bewoners en het personeel. Het draagt ook bij aan het geruststellen van het personeel waardoor de 

continuïteit van zorg gegarandeerd kan worden alsook het rationeel gebruik van PBM. Op lange termijn 

draagt, een goed geïmplementeerde cohorte, bij aan de terugkeer van een normaal leven en het 

hervatten van de gemeenschappelijke activiteiten en de sociale interacties tussen de bewoners. 

De aanbevelingen voor de COVID-19 NEGATIEVE personen gelden voor iedereen die een COVID-19 

negatieve test had en/of geen enkele symptoom vertoonde. 

De aanbevelingen voor de VERMOEDELIJKE personen gelden voor iedereen die symptomen vertoonde of 

in preventieve isolatie werd geplaatst (in contact geweest met een vermoedelijke of positieve persoon, 

terugkeer uit het ziekenhuis, terugkeer uit de thuissituatie, nieuwe opname, …) 

De aanbevelingen voor de COVID-19 POSITIEVE personen gelden voor iedereen die een COVID-19 

positieve test had en in isolatie was. 

De isolatie voor een VERMOEDELIJKE of POSITIEVE bewoner moet duren tot die bewoner tot 14 dagen 

symptoomvrij is of tot 14 dagen na het testresultaat indien de bewoners asymptomatisch was/is. 

Dezelfde regel kan toegepast worden voor de bewoners die in preventieve isolatie werden geplaatst. 


