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Ervaringen/adviezen uit plaatsbezoeken van het Outbreak
Support Team en corona-inspecties
Via infonota INF/20/207 informeerden wij u al over de werking van het ‘Outbreak Support Team’ dat als doel
heeft zorgvoorzieningen bij een uitbraak zo goed mogelijk te ondersteunen. In het kader van die
uitbraakondersteuning zijn plaatsbezoeken door het ‘Outbreak Support Team’ mogelijk als verontrustende
signalen opgevangen worden en telefonisch advies daaraan niet voldoende tegemoetkomt. Daarnaast voert
Zorginspectie corona-inspecties uit vanuit een ondersteunende rol in plaats van een controlerende.
Zowel vanuit de plaatsbezoeken als vanuit de corona-inspecties wordt een enorme inzet van het
management en personeel opgemerkt. Er worden grote inspanningen geleverd om het virus te bestrijden.
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Voorzieningen worden echter met zaken geconfronteerd die niet tot hun kerntaken horen. Daardoor worden
goedbedoelde maar soms contraproductieve maatregelen genomen in het licht van deze coronacrisis.
Daarom willen we via deze infonota enkele aspecten die met regelmaat opduiken omtrent het gebruik van
handhygiëne, persoonlijk beschermingsmateriaal, druppel-contactisolatie en cohorteren met jullie delen. We
vragen u om na te gaan op welke manier die aspecten binnen jullie voorziening toegepast worden en
eventueel de nodige bijsturingen te doen. We benadrukken dat het niet over nieuwe richtlijnen gaat maar
over een samenvoeging van enkele cruciale vaststellingen uit praktijkervaringen.
Handhygiëne
Binnen voorzieningen is er aandacht voor de handhygiëne. Voor de volledigheid verwijzen we nogmaals naar
de filmpjes over wanneer en hoe de handen gewassen en ontsmet moeten worden. We vestigen de
aandacht op de beschikbaarheid van handalcoholgel en niet-steriele wegwerphandschoenen op elk
mogelijk contactpunt. Het is van belang dat iedereen op elk moment de handen kan ontsmetten en
handschoenen ter beschikking heeft. Handschoenen moeten volgens indicatie gebruikt worden en moeten
direct na gebruik weggegooid worden waarna de handen worden ontsmet met handalcohol. Handschoenen
ontsmetten is uit den boze. Dat tast de integriteit van de handschoenen aan. Er ontstaan microperforaties
wat de kans op besmetting vergroot. Continu handschoenen dragen geeft een vals gevoel van veiligheid.

Meer informatie over de handhygiëne vindt u in de ‘Preventieve en hygiënische maatregelen voor VAPHzorgaanbieders’ onder punt 2.1.1 Handhygiëne. We verwijzen u ook naar de handhygiënecampagne van het
Agentschap Zorg & Gezondheid.

Gebruik persoonlijk beschermingsmateriaal
Het gebruik van dubbele bescherming (2 paar handschoenen, 2 mondmaskers, spatbril en faceshield …)
draagt niet bij tot een betere bescherming en kan zelfs contraproductief zijn. Daarnaast bemoeilijkt het de
werkomstandigheden.
Een correct gebruik van persoonlijk beschermingsmateriaal is essentieel in het kader van uitbraakpreventie.
De volgorde van aan- en uittrekken van persoonlijk beschermingsmateriaal is belangrijk. Gebruik de
correcte affiches van het Agentschap Zorg & Gezondheid daaromtrent en hang die op op de locaties waar het
persoonlijk beschermingsmateriaal aan- en uitgetrokken wordt. Breng geen wijzigingen aan op die affiches.
Het is belangrijk dat iedereen daaromtrent vorming krijgt (ook personeel, stagiairs, vrijwilligers ... die nieuw
starten). Het Agentschap Zorg & Gezondheid biedt filmpjes aan over het gebruik van persoonlijk
beschermingsmateriaal.
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Meer informatie over het gebruik van het persoonlijk beschermingsmateriaal vindt u in de ‘Preventieve en
hygiënische maatregelen voor VAPH-zorgaanbieders’ onder punt 2.3 Richtlijnen met betrekking tot
persoonlijk beschermingsmateriaal.
Affiches en instructiemateriaal omtrent een correct gebruik van persoonlijk beschermingsmateriaal vindt u op
de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Druppel-contactisolatie
Bij een uitbraak adviseren we in de mate van het mogelijke, positieve bewoners te cohorteren. Als dat niet
mogelijk is, moeten positieve bewoners in druppel-contactisolatie geplaatst worden.
Zorg dat voor iedereen duidelijk is in welke kamers druppel-contactisolatie geldt door gebruik te maken
van de isolatie-/hygiënekaart van het Agentschap Zorg & Gezondheid. Het is van belang dat iedereen meteen
bij het verlaten van de kamer het persoonlijk beschermingsmateriaal correct uittrekt en weggooit en dat de
afstand naar de vuilbak zo minimaal mogelijk is. Plaats daarom zowel het persoonlijk beschermingsmateriaal
als een pedaalvuilbak aan de ingang van de kamer waar druppel-contactisolatie geldt. Leeg de vuilbakken
tijdig. Zorg dat het vuile materiaal niet in contact komt met het propere materiaal.
Maak een onderscheid tussen druppel-contactisolatie en kamerquarantaine. Bewoners met symptomen
worden meteen in druppel-contactisolatie geplaatst. Asymptomatische bewoners die in afwachting zijn van
een testresultaat, gaan in kamerquarantaine. Bij een positieve test wordt overgestapt naar druppelcontactisolatie. Als gewerkt wordt met een cohorte-afdeling, is druppel-contactisolatie niet nodig.
Voor de levenskwaliteit van bewoners is het belangrijk dat druppel-contactisolatie of kamerquarantaine niet
langer duurt dan noodzakelijk. Hou rekening met de periode van verhoogde waakzaamheid. Voor
hoogrisicocontacten geldt een kamerquarantaine en een test vanaf dag 7 na het laatste risicocontact. Als het
resultaat van de test negatief is, kan de kamerquarantaine stoppen maar blijft voorzichtigheid geboden tot
dag 14 na het hoogrisicocontact. Gedurende die periode moet men indien mogelijk een mond-neusmasker
dragen in het bijzijn van derden en bij verplaatsingen buitenshuis, contact buiten de leefgroep tot een
minimum beperken met altijd afstand van anderhalve meter en extra aandacht hebben voor de
basishygiënemaatregelen. De arts bepaalt, op basis van een risicoanalyse rekening houdend met de
kwetsbaarheid van de bewoner, of er minimale dan wel maximale voorzichtigheid vereist is waarbij in het
laatste geval de kamerquarantaine verlengd kan worden.
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Meer informatie over druppel-contactisolatie vindt u in de ‘Preventieve en hygiënische maatregelen voor
VAPH-zorgaanbieders’ onder punt 3 Richtlijnen bij besmetting.
Meer informatie over de duur van de maatregelen vindt u voor besmette bewoners in de infonota ‘Omgaan
met clusteruitbraak COVID-19’ en voor risicocontacten in de infonota ‘Teststrategie en Contacttracing COVID19’.

Cohorteren
Als de infrastructuur het toelaat, is een cohortewerking aan te bevelen omdat dat de levenskwaliteit van
bewoners maximaal behoudt.
Bij cohorteren is het uitermate belangrijk om alles te scheiden: bewoners, personeel, infrastructuur,
logistieke stromen …
Belangrijk is dat medewerkers van een cohorte-afdeling geen enkel fysiek contact hebben met collega’s
van andere afdelingen. Ook het contact tussen de medewerkers van de cohorte-afdeling onderling moet
veilig zijn. Extra aandacht daarvoor is nodig wanneer asymptomatisch positieve medewerkers samen met
niet-besmette medewerkers worden ingeschakeld in de cohorte-afdeling.
Bij het cohorteren is het van belang om een ‘propere’ zone in te richten en die ‘proper’ te houden. Maak een
onderscheid tussen de zone van aankomst (propere zone) waar men het persoonlijk beschermingsmateriaal
aantrekt en de zone van vertrek (vuile zone) waar men het gedragen persoonlijk beschermingsmateriaal
correct uittrekt en wegwerpt. Als dat in dezelfde zone gedaan wordt, is dat geen ‘propere’ zone. Als dat in
dezelfde ruimte gedaan wordt, duid dan de propere en vuile zone strikt aan (bijvoorbeeld door met tape op
de grond die zones af te bakenen). Heb om dezelfde reden aandacht voor het gescheiden houden van de
goederenstroom en de nabehandeling van materiaal dat uit een besmette zone komt.
Voor meer informatie omtrent het organiseren van een cohorte-afdeling verwijzen wij u naar het ‘Draaiboek
cohorteren – woonzorgcentra – COVID-19’1.
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Opgelet: Binnen woonzorgcentra hanteert men een strengere druppel-contactisolatie of cohorte, nl. 14 dagen. Binnen
de VAPH-sector hanteert men de richtlijnen van Sciensano, nl. 7 dagen (mits 3 dagen koortsvrij en verbetering van de
overige symptomen). Daarna geldt een periode van voorzichtigheid/waakzaamheid tot dag 14. Op basis van een
risicoanalyse kan de arts wel beslissen druppel-contactisolatie of cohorte te verlengen gedurende die periode.
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Tot slot willen we nog benadrukken dat het belangrijk is om eenduidige, rechtlijnige instructies te geven en
aan te houden in een crisissituatie. Baseer u daarvoor op de bronnen van het VAPH en het Agentschap Zorg
& Gezondheid die hierboven aangehaald worden. Wees voorzichtig met populaire informatie die
wijdverspreid wordt.

We willen jullie nogmaals uitdrukkelijk danken voor jullie enorme blijvende inzet in deze moeilijke tijden.

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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