
Stappenplan: verloop eerste bezoek aan WZC 

1. Eerste telefonische contact 

- Neem telefonisch contact op met de directie of een ander lid van het crisisteam 

- Stel uzelf voor en leg de samenwerking uit met het Vlaams Agentschap van Zorg en 

Gezondheid 

- Vraag om de huidige situatie te schetsen (aantal besmettingen, moment van testen, 

beschikbaarheid van testen, opstart cohorteren ,…) en welke gepercipieerde noden 

(ondersteuning op vlak van materiaal, opleiding voor het personeel, ondersteuning in 

verband met het cohorteren, psychologische ondersteuning) er aanwezig zijn 

- Leg uit welke ondersteuning er geboden kan worden (assessment met verslag – opleiding)  

- Leg een moment voor een eerste bezoek vast 

- Bewaar de gegevens van de directie (naam – GSM – e-mail) 

 

2. Verplaatsing naar het WZC 

- Voorzie volgend materiaal (in de auto) 

o Ontsmettingsmiddel om contactoppervlaktes (stuur, …) te ontsmetten indien er 

met een gedeelde auto gereden wordt 

o Vuilniszakje 

o Handalcoholgel 

o Chirurgisch mondneusmasker of FFP2 afhankelijk van het doel van het bezoek 

 

3. Aankomst in het WZC 

- Neem geen overbodig materiaal, zoals een jas of rugzak, mee binnen het in het WZC. Al 

het materiaal dat binnen en buiten het WZC gaat, kan potentieel een bron van besmetting 

worden. 

- De observatie start bij het binnenkomen: is er een mogelijkheid om de handen te wassen 

of ontsmetten, wordt er u gevraagd om zich te registeren, wordt de temperatuur 

gemeten, …? 

Indien niet, vraag om je handen te wassen of ontsmetten aan de ingang 

 

4. Eerste contact met de directie/ lid van het crisisteam 

- Stel u voor en herhaal de objectieven van het bezoek 

- Benadruk dat dit geen controle bezoek is maar het doel is om ondersteuning te bieden 

- Zoek een geschikte plaats en zit samen met het crisisteam. Laat iedereen die deelneemt 

aan het eerste gesprek zich voorstellen om een beeld te krijgen wie deel uitmaakt van het 

team 

o Plaats van het overleg: gezamenlijke eetruimte, buiten bij mooi weer. Vermijd te 

kleine ruimtes.  

o Zorg ervoor dat de maatregelen gerespecteerd kunnen worden. Wanneer men u 

voorstelt om iets te eten of drinken, wordt dit best afgeraden zodat de regels 

(dragen van een masker, geen eten delen) gerespecteerd worden.  

 

 

 



5. Assessment doorheen het WZC 

- Gebruik de assessment tool niet als checklist die systematisch afgevinkt moet worden 
maar gebruik de tool als leidraad. Sommige vragen kunnen ingevuld worden door directe 
observatie, andere door effectief de vraag te stellen.   
TIP: neem de assessment tool op voorhand door zodat je weet waarop men zich moet 
focussen tijdens het bezoek! 
 

A. Initieel overleg 

 

- Het doel is om moeilijkheden en prioriteiten te identificeren en een vertrouwensband op 
te bouwen met het WZC. Tijdens het assessment is het belangrijk om te identificeren wat 
de noden zijn die gemeld dienen te worden aan de bevoegde instanties (categorie 1), 
welke algemene maatregelen getroffen worden (cat. 2), alsook de nood voor 
psychosociale ondersteuning van het personeel (cat. 8). 

- Start met het stellen van open vragen: hoe gaat het met jullie? Hoe heeft u de laatste 
weken de situatie gemanaged? Wat waren hierin de uitdagingen? 

- Wees flexibel in de opbouw van het gesprek en pin u niet te hard vast op de volgorde van 
de assessment tool. 

- Bevraag op het einde van het gesprek de vragen die nog niet aan bod zijn gekomen. Niet 
alle vragen moeten beantwoord worden tijdens dit eerste gesprek. Sommige vragen 
kunnen ook aangevuld worden door observatie.  

 
B. Rondgang doorheen het WZC 

 
- Het doel is om na te gaan op welke manier de algemene maatregelen worden toegepast, 

om de sterktes en zwaktes te detecteren, voornamelijk van volgende essentiële 

categorieën: isolatiemaatregelen (cat. 3) en maatregelen i.v.m. reiniging en desinfectie 

(cat.  4).  

- Let op de aanwezigheid van affiches (cat. 10) 

- Indien er meerdere personen aanwezig zijn, is het aangewezen om zich op te splitsen. Zo 

kan iemand bv. de keuken en onderhoud observeren en de andere persoon het linnen en 

de kamers. Het is belangrijk dat de verantwoordelijken (logistiek verantwoordelijke, 

hoofdverpleegkundige, verantwoordelijke onderhoud) ook deel uitmaken van deze 

rondgang zodat er ook vragen kunnen gesteld en beantwoord worden.  

- Stimuleer het kritisch denken bij het personeel, tijdens de rondgang. Waarom doen ze 

bepaalde dingen zo en hoe zouden ze dit kunnen veranderen? 

 

6. Nabespreking en aanbevelingen 

- Het is belangrijk om een moment te voorzien waarbij er teruggekoppeld wordt met het 

team alvorens men het bezoek beëindigd.  

- Benadruk de sterke punten en complimenteer het personeel met de maatregelen die ze 

reeds getroffen hebben 

- Geef al enkele belangrijke aanbevelingen die gemakkelijk zijn om te implementeren 

- Verduidelijk de volgende stappen (versturen van het verslag met concrete aanbevelingen, 

plannen 2e bezoek voor opleiding) 

 

 



7. Het WZC verlaten 

- Was of ontsmet uw handen alvorens het WZC te verlaten 

- Ontsmet het gebruikte materiaal (pen, GSM) buiten het WZC 

 

8. Verslag en aanbevelingen 

- Het is aangewezen om de assessment tool, samen met het team, zo snel mogelijk in te 

vullen na het bezoek. 

- De resultaten van de assessment tool zullen een overzicht geven van de categorieën die 

extra aandacht vereisen. 

- Stel uw verslag op aan de hand van de toegevoegde template (positieve punten en punten 

ter verbetering per categorie) en geef concrete actiepunten.  

- Indien er meerdere categorieën in het rood zijn, focus dan op de meeste belangrijke 

categorieën waarbij actiepunten ook haalbaar zijn met de middelen die aanwezig zijn.   

- Geef de meest essentiële informatie weer en formuleer de actiepunten op een 

verstaanbare manier.  

- Sluit het rapport af met de afspraken die genomen werden (telefonische opvolging, 

psychosociale ondersteuning, opleiding van het personeel …). 

- Stuur het rapport per e-mail door en geef aan dat jullie altijd telefonisch beschikbaar zijn 

indien verdere uitleg gewenst zou zijn.  

 

 

 


