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SARS-CoV-2 virus

• Verantwoordelijk voor Covid-19 pandemie (officieel “pandemie” 

vanaf 11/3/2020)

• Phylogenetisch verschillend van SARS-CoV (SARS-epidemie 2003) en 

van Mers-CoV (MERS-epidemie 2012)

• Naast rhinovirussen verwekker van verkoudheid bij volwassenen of 

kinderen

• 7-tal varianten kunnen mens besmetten, o.a. :

• Humaan coronavirus NL63 of HCoV-NL63, ook wel New Haven-

coronavirus genoemd : 2004

• SARS-CoV, MERS-CoV en SARS-CoV2 kunnen 

dodelijke longontstekingen veroorzaken

https://nl.wikipedia.org/wiki/Longontsteking


SARS-VIRUS

= eiwitkapsel + genetisch materiaal 

(RNA)
4 structurele eiwitten: S, E, M, N 

Spike proteinen (virus aanhechting en 

celintrede)

Enveloppe glycoproteinen

Membraan proteinen

Nucleocapside proteinen

Hoe komt het virus de cel binnen ?



Zijn er vragen ?

Ja, veel, héél veel !

Waarom ?

 Zorgverleners zijn aan het einde van hun krachten, zowel 

fysisch als psychisch

 Iedereen heeft nood aan sociaal / familiaal contact ;  

idem voor bewoners van WZC

 Hoelang gaat dit nog duren?  Kunnen we ooit terug normaal 

functioneren?

 Kunnen we nu de hygiënemaatregelen versoepelen?

 Angst om alsnog besmet te worden

 Anderzijds worden we lax in het gebruik van masker, 

respecteren van afstand, … 

 Hoelang zijn de maatregelen nog haalbaar?

 De vaccinatie biedt “eindelijk” voor velen een 

perspectief

 …en toch zitten velen nog met twijfels en onzekerheden



Kadering van de vragen

 Hygiënemaatregelen en PBM, nu en na vaccinatie

 Bezoekregeling

 Dagelijkse werking WZC, CVK, CVH, GAW, SFG, CVD, …

 Vaccinatie en virusvarianten

 Verluchten en ventileren

 en …



Antwoorden

 Deels in de presentaties

 Grotendeels interactief, soms heel specifiek doch 

dikwijls nuanceerbaar

 Mogelijk vatbaar voor wijzigingen op korte termijn

 Niet altijd zwart-wit antwoorden

 Soms compromis tussen wat we liefst zouden hebben en wat 

bewezen veiliger is

 Diverse interpretaties van zelfde richtlijnen… niet ok



Vragen ivm hygiënische maatregelen

 Evenwicht tussen hygiëne en huiselijkheid

 Handhygiëne en douchen na cohortewerk

 Alertheid en sensibilisatie van bezoek voor respecteren 

maatregelen

 Continue waakzaamheid

 Verschillend voor gevaccineerden en niet-gevaccineerden ?

 Mondmaskers behouden?  Voor wie en wanneer?
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Vragen ivm bezoekregeling

 Welke versoepelingen na vaccinatie?

 Contacten met kleinkinderen, achterkleinkinderen…

 Bezoekmomenten per dienst? Per week?

 Aantal bezoekers ; maakt vaccinatie bij bezoekers een 

verschil?

 Communicatie naar familie

 Bezoekers aanwezig bij activiteiten?



Vragen ivm bezoekregeling

 Basis blijft belangrijk

 Chirurgisch mondneusmasker

 Registratie

 Positieve test bij bezoeker : 14d geen bezoek

 HRC / rode zone : 10 + 4 d

 Electief aangegeven bewoner

 Handhygiëne



Vragen ivm bezoekregeling

 Welke versoepelingen na vaccinatie?

 Contacten met kleinkinderen, achterkleinkinderen…

 Bezoekmomenten per dienst? Per week?

 Aantal bezoekers ; maakt vaccinatie bij bezoekers een 

verschil?

 Communicatie naar familie

 Bezoekers aanwezig bij activiteiten?

“Aangepaste modaliteiten voor de interne werking en 

het bezoek in ouderenvoorzieningen die voldoen aan 

de vereiste vaccinatiegraad (minimaal 90% bewoners 

en minimaal 70% personeel), en dat vanaf ten vroegste 

10 dagen na het toedienen van de tweede prik”

18 februari 2021



Vragen ivm bezoekregeling

 Welke versoepelingen na vaccinatie?

 Contacten met kleinkinderen, achterkleinkinderen…

 Bezoekmomenten per dienst? Per week?

 Aantal bezoekers ; maakt vaccinatie bij bezoekers een 

verschil?

 Communicatie naar familie

 Bezoekers aanwezig bij activiteiten?

• Noden en behoeften bewoner

• 2 nauwe contacten, niet tegelijk / 2 weken

• Kamer of aangepaste ruimte

• Buiten : max 4p

• Bezoekregeling / bezoekuren

• Minimum 1B / B / w



Vragen ivm dagelijkse werking

 Afdelingsoverschrijdend, overschrijdend 

afdelingsgebonden, buiten, …

 Heropstarten dagelijkse werking

 Grens tussen welzijn en veiligheid na vaccinatie

 Kapper : maakt vaccinatie een verschil?

 Vrijwilligers

 Vaccinatie bij DVC en CVK



Vragen ivm dagelijkse werking

 Leefgroepcontacten

 Nauwe contacten : nationale richtlijnen : 1 / met masker

 Sociale contacten : 1/2w : masker + afstand



Vragen ivm dagelijkse werking

 Afdelingsoverschrijdend, overschrijdend 

afdelingsgebonden, buiten, …

 Heropstarten dagelijkse werking

 Grens tussen welzijn en veiligheid na vaccinatie

 Kapper : maakt vaccinatie een verschil?

 Vrijwilligers

 Vaccinatie bij DVC en CVK

• Bewoners kunnen vrij bewegen in centrum

• Leefgroep-overschrijdend contact is mogelijk

• HRC  meer KI

• Leefgroep-overschrijdende activiteiten mogelijk

• Mantelzorger (vb maaltijden op kamer)

• Voorziening verlaten

• Nog geen externe animatoren



Vragen ivm dagelijkse werking

 Afdelingsoverschrijdend, overschrijdend 

afdelingsgebonden, buiten, …

 Heropstarten dagelijkse werking

 Grens tussen welzijn en veiligheid na vaccinatie

 Kapper : maakt vaccinatie een verschil?

 Vrijwilligers

 Vaccinatie bij DVC en CVK

• Kapper/kapster vanaf 13/02/2021, mits voorwaarden !

• Masker / handhygiëne / lokaal / afspraak / …

• Niet-medische contactberoepen vanaf 1/03/2021

• Sneltest ?



Vragen ivm dagelijkse werking

 Afdelingsoverschrijdend, overschrijdend 

afdelingsgebonden, buiten, …

 Heropstarten dagelijkse werking

 Grens tussen welzijn en veiligheid na vaccinatie

 Kapper : maakt vaccinatie een verschil?

 Vrijwilligers

 Vaccinatie bij DVC en CVK



Vragen ivm virusvarianten en 

vaccinatie
 Wat weten we?  Wat zijn zekerheden?

 Quarantaine na vaccinatie van bewoners of medewerkers

 Besmettelijkheid na vaccinatie

 Testing na vaccinatie

 Verschil in “quarantaine” na besmetting door variant?

 Wat komt er nog op ons af?

 Wat met weigering vaccinatie?  Met niet mogen 

gevaccineerd worden?

 Vaccinatie bij zwangerschap, kinderwens, 

fertiliteitstraject



Meest besproken varianten met 

mogelijke impact op 

besmettelijkheid en ziekteverloop

= variants of concern (VOC’s)

Britse variant

Zuid-afrikaanse variant

Braziliaanse variant

• Toename overdraagbaarheid (“transmissibility”) (SA 

50%)

• Verminderd neutralisatie-effect van antilichamen 

(“antigenicity”) (SA 21%)



Britse variant

Beide mutanten hebben de N501Y-mutatie

(is een mutatie in het receptorbindend gebied thv positie 

501)

20I/N501Y.V1

20H/N501Y.V2

Zuid-afrikaanse

variant

E484K

K417N

(geen 69-70 deletie)

Braziliaanse variant

P.1 variant

 N501.Y (zoals britse en zuid-afrikaanse variant)

 Tevens mutatie E484K = “ontsnappingsmutatie” (komt ook voor 

in zuid-afrikaanse variant)
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Vragen ivm virusvarianten en 

vaccinatie

 Vac van medewerkers van ouderenvoorzieningen : 1ste dosis

 https://zorg-en-gezondheid.be/registratie-voor-de-

vaccinatie-van-medewerkers-in-ouderenvoorzieningen

 Samen met eerstelijn (indien zorgrelatie met 

kwetsbare bewoners)

 2de dosis : via covac@vlaanderen.be

 Diverse vragen : via vaccins@vlaanderen.be

 Info : https://www.laatjevaccineren.be/covid-19

https://zorg-en-gezondheid.be/registratie-voor-de-vaccinatie-van-medewerkers-in-ouderenvoorzieningen
mailto:covac@vlaanderen.be
mailto:vaccins@vlaanderen.be
https://www.laatjevaccineren.be/covid-19


Vragen ivm virusvarianten en 

vaccinatie
 Wat weten we?  Wat zijn zekerheden?

 Quarantaine na vaccinatie van bewoners of medewerkers

 Besmettelijkheid na vaccinatie

 Testing na vaccinatie

 Verschil in “quarantaine” na besmetting door variant?

Wat komt er nog op ons af?
 Wat met weigering vaccinatie?  Met niet mogen 

gevaccineerd worden?

 Vaccinatie bij zwangerschap, kinderwens, 

fertiliteitstraject



Vragen ivm verluchten en ventileren

 Wie sensibiliseren? Motiveren?

 Extra tips ?


