
 

Draaiboek : plaatsbezoeken in woon-en zorgcentra 

 

Inleiding 

In dit draaiboek geven we een overzicht van de activiteiten die we uitvoerden gedurende het 

Covid-19 project in Vlaanderen in de woon-en zorgcentra. We werkten in nauwe 

samenwerking met het Agentschap van Zorg en Gezondheid, dienst infectiebestrijding. 

Dit draaiboek is opgebouwd uit 4 grote luiken, zijnde ‘eerste bezoek’, ‘tweede bezoek’, 

‘webinars met FAQ’, en ‘aanbevelingen’.  Elk luik is opgebouwd uit verschillende onderdelen.  

Dit draaiboek dient als leidraad voor jullie, die de plaatsbezoeken zullen overnemen.  

 

1. Eerste bezoek 

Een eerste bezoek heeft als belangrijkste doel om een inschatting te maken van de situatie. 

Een eerste situatieschets kan al verkregen worden door een telefonisch gesprek, maar we 

merkten dat ter plaatse gaan een sterke meerwaarde heeft. Om dit eerste bezoek te 

structureren werd er een stappenplan opgesteld over hoe zo een eerste bezoek aangepakt kan 

worden. Ook ontwikkelden we een assessment tool die een ondersteunende functie heeft in 

het identificeren van de problemen en prioriteiten. Cruciaal tijdens een eerste bezoek is om de 

geïdentificeerde sterktes te benadrukken en constructieve feedback te geven waarmee het 

team aan de slag kan.  

 

1.1. Stappenplan verloop eerste bezoek 

1.2. Assessment tool 

1.2.1. Excel file 

1.2.2. Handleiding gebruik assessment tool 

1.3. Presentatie 1e bezoek 

1.3.1. Powerpoint presentatie 

1.3.2. Webinar mobiele teams – eerste bezoek 

1.4.  Verslag na plaatsbezoek 

1.4.1. Template verslag 

1.4.2. Voorbeeld van een verslag 

 

 



2. Tweede bezoek 

De inhoud van het tweede bezoek is afhankelijk van de geïdentificeerde noden tijdens het 

eerste bezoek. Veelal gaven we tijdens een tweede bezoek opleiding aan het personeel, zijnde 

zorgpersoneel of personeel van de facilitaire diensten. In de opleidingen komt standaard een 

stuk aanbod over ‘zorg voor jezelf’. Hierin exploreren we de nood aan psychosociale 

ondersteuning bij het personeel. Indien meer specifieke noden naar boven kwamen, werd onze 

psychologe ingeschakeld.  

 

2.1. Presentatie 2e bezoek 

2.1.1. Principes van deelnemer-gericht leren 

2.1.2. Powerpoint presentatie 

2.2. Trainingen 

2.2.1. Opleiding zorgpersoneel 

2.2.2. Opleiding facilitaire diensten 

2.2.3. Psychologische eerste hulp training 

2.2.4. Posters 

 

3. Webinars + FAQ 

Onder dit onderdeel vind je de link naar de webinars die integraal werden opgenomen. Deze 

kunnen dienen ter ondersteuning of voorbereiding van de opleiding. Na elke webinar werd een 

document opgesteld (FAQ) waarin de meest gestelde vragen, beantwoord werden.  

 

3.1. Rationeel gebruik persoonlijk beschermingsmateriaal + FAQ 

3.2. Collectief testen en cohorteren + FAQ 

3.3. Environmental safety: reiniging en desinfectie + FAQ 

3.4. Terug naar het -nieuwe-normaal + FAQ 

 

4. Aanbevelingen 

4.1.  Persoonlijk beschermingsmateriaal 

4.2.  Cohorteren 

4.2.1. Cohorteren in WZC: overzicht 

4.2.2. Cohorteren in de praktijk: scenario’s  

4.3.  Versoepeling van de maatregelen 

4.3.1. Aanbevelingen hervatten activiteiten 

4.3.2. Aanbevelingen omtrent ventilatiesystemen (onder constructie) 


