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Momenteel krijgen we via verschillende kanalen heel wat vragen vanuit de woon-zorgcentra. Als ziekenhuis willen we
hier zeker onze verantwoordelijkheid nemen, ook door de func onele binding die we met heel wat woon-zorgcentra
hebben.
Om al deze vragen op een gestructureerde manier te beantwoorden, mogen jullie al jullie vragen mailen
naar zorgmanagers@azdelta.be. Hoe concreter de vraag, hoe beter wij kunnen antwoorden. Graag ook de nodige
contactgegevens vermelden in je mail.
Binnen AZ Delta werd er een call center opgericht. Dit call center is bereikbaar op 051 23 80 10 tussen 8 uur en 22 uur,
7 dagen op 7. Voor alle inhoudelijke vragen over COVID-19 kan je bij dit call center terecht.

Afnemen van testen
Er komen heel wat vragen binnen over het testen van pa ënten en zorgverleners in de woon-zorgcentra. Momenteel is
onze voorraad aan wissers echter zeer beperkt. Graag zouden we daarom starten met bepaalde gangen of leefgroepen
van het wzc waar eﬀec ef al problemen en vermoedens van besme ng zijn. Mogen we daarom vragen, in geval van
sterk vermoeden van posi eve pa ënten, dat de CRA van elk WZC eerst contact opneemt met dr. Roos De Smedt
via 051 23 61 41.
Als we meer wissers binnenkrijgen in AZ Delta kunnen we deze afspraak herzien.
De resultaten van de test worden door het lab rechtstreeks doorgegeven aan de aanvragende CRA.

Procedures
Binnen ons ziekenhuis zijn al heel wat procedures opgemaakt voor COVID-19. Een overzicht van deze procedures is
terug te vinden via deze link. Je hebt daarvoor een paswoord nodig namelijk delta!
We realiseren ons dat de werking binnen een woon-zorgcentrum niet volledig gelijklopend is met de werking binnen
een ziekenhuis. Daarom zijn we bereid om jullie procedures te laten nakijken door onze dienst ziekenhuishygiëne.
Procedures kunnen worden doorgestuurd naar zorgmanagers@azdelta.be.
Als dat nodig is, kan er ook iemand van onze dienst ziekenhuishygiëne langs komen in uw woon-zorgcentrum.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
De voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen is ook in ons ziekenhuis beperkt. Vragen kunnen worden gesteld i.v.m.
tekorten en dan wordt er ad hoc gekeken voor een mogelijke oplossing.
Je vindt ook meer informa e over maskers en hoe je persoonlijke beschermingskledij aantrekt of uitdoet, met onder
meer enkele ﬁlmpjes.

Personeel
Vanuit AZ Delta zijn er al een aantal medewerkers ingezet in woon-zorgcentra. Als je zelf personeelsproblemen ervaart,
neem gerust contact met ons op. Wij kunnen geen garan e bieden dat we op je vraag kunnen ingaan maar we
proberen wel zoveel mogelijk te ondersteunen.
Naast ondersteuning door verpleegkundigen en/of zorgkundigen kan er ook een beroep worden gedaan op paramedici,
logis eke medewerkers, zorgondersteunende medewerkers...

Overleg via Skype
Om op een gestructureerde en eenduidige manier samen te werken wensen we wekelijks ( of naar noodzaak) een kort
overleg te organiseren via Skype. Bedoeling is dat een aantal contactpersonen aansluiten op dit overleg en dan de
nodige feedback geven aan hun collega's.
Ons voorstel zou zijn dat we dit organiseren per regio en dat volgende func es zouden aansluiten: CRA, direc e wzc,
ziekenhuishygiënist AZ Delta en zorgmanager AZ Delta. Een aantal personen beves gden al hun deelname. Voor een
aantal func es zijn we nog op zoek naar een contactpersoon. Geïnteresseerden kunnen dit doorgeven via
zorgmanagers@azdelta.be
Roeselare: dr. Wim Goderis, van de huisartsenkring Midden-West-Vlaanderen, direc e wzc (naam nog in te
vullen), ziekenhuishygiëne AZ Delta en zorgmanager Heidy Dufoort
Menen: dr. Emmy Vanneste van de huisartsenkring, direc e wzc (naam nog in te vullen), ziekenhuishygiëne AZ
Delta en zorgmanager Heidy Dufoort

Torhout: dr. Coenegrachts (nog te beves gen), direc e wzc (naam nog in te vullen), ziekenhuishygiëne AZ Delta
en zorgmanager Heidy Dufoort
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