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Stand van zaken
Ontslag uit cohorte
Beleid rond jobstudenten
Plannen verhuis diensten en afdelingen
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 jullie mail.
Binnen AZ Delta werd er een callcenter opgericht. Dit callcenter is bereikbaar op 051 23 80 10 tussen 8 uur en 22 uur, 7
dagen op 7. Voor alle inhoudelijke vragen omtrent COVID-19 kan je er terecht.

Stand van zaken
De voorbije weken bleef het aantal COVID-pa ënten in ons ziekenhuis ongeveer gelijk. Deze week zien we toch een
lichte daling. Momenteel zijn er nog een 40-tal pa ënten in ons ziekenhuis.

Ontslag uit cohorte
Er blijven nog steeds heel veel vragen omtrent het al of niet besme elijk zijn van pa ënten en de daarop volgende te
ondernemen ac es.
Onderstaande graﬁek toont aan dat de periode van besme elijkheid valt in de week voor het ontstaan van de
symptomen tot 1 week na het ontstaan van de symptomen

Binnen ons ziekenhuis wordt er nog een zekere marge genomen op de gegevens uit bovenstaande graﬁek.
De ﬂowchart in deze link gee aan wanneer een pa ënt de cohorte kan verlaten. (Paswoord: delta!)
Algemeen kan gesteld worden dat pa ënten die klinisch hersteld zijn maar waarvan de PCR posi ef blij , kunnen
doorschuiven naar een gewone afdeling 1 maand na de eerste posi eve PCR.

Beleid rond jobstudenten
De vakan eperiode komt s laan dichtbij. Dit betekent dat er vermoedelijk ook in jullie woon-zorgcentrum
jobstudenten zullen tewerkgesteld worden. In deze COVID-periode zal een goede voorbereiding en opvang van deze
medewerkers heel belangrijk zijn.
Enkele ps hierbij zijn:
1. Geef een korte opleiding voor de opstart van de jobstudenten over volgende onderwerpen:
COVID en gevalsdeﬁni e, symptomatologie
Standaardvoorzorgsmaatregelen, bijkomende isola emaatregelen en gebruik persoonlijke
beschermingsmiddelen
2. Maak medewerkers bewust op symptomen door dagelijks:
temperatuur te controleren
vragenlijst rond symptomen af te nemen

3. Zet beter geen jobstudenten in op cohorteafdelingen.
4. Laat de jobstudenten geen eigen beroepskledij dragen maar wel kledij van het woon-zorgcentrum zelf.

Plannen verhuis diensten en afdelingen
Ondertussen is de verhuis van ons ziekenhuis volop bezig. De administra eve diensten zijn verhuisd. Deze week
verhuizen de raadplegingen van campus Wilgenstraat. De 2 weken nadien zijn dan de afdelingen aan de beurt.
Hieronder een meer gedetailleerde planning.
26 mei - uitleenbib
27 mei - direc e en middenkader - ziekenhuishygiëne
28 mei - opnameplanning - bedrijfsarts - medische registra e MZG - vakorganisa es
29 mei - nucleaire geneeskunde - sociale dienst
4-5 juni - verhuis raadplegingen artsen (muv gynaecologie en kinderziekten - opstart 16 juni)
8 juni - raadplegingen starten op campus Rumbeke en start dialyse
9 juni - dienst spoed, opera ekwar er, cathlab en intensieve zorg starten in Rumbeke (om 6 uur)
9 en 10 juni - verhuis pa ënten vanuit de verpleegafdelingen van campus Wilgenstraat
12 juni - verhuis gynaecologie en kinderziekten
15 juni - kraamafdeling en afdeling kinderziekten openen in Rumbeke om 8 uur (die dag zijn er geen raadplegingen
gynaecologie en kinderziekten)
16 juni - geriatrie, psychiatrie en pallia eve zorg van campus Westlaan verhuizen (die dag geen raadplegingen
geriatrie en psychiatrie)
15, 16 en 17 juni - verhuis Ardolab
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