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GEMEENTERAAD
Zitting van 
Schriftelijke vraag

Schriftelijke vraag van raadslid Anneke Luyckx: Bescherming van het personeel 
in WZC’s

Indiener(s)
Anneke Luyckx (Vlaams Belang); 

Gericht aan
Sofie Heyrman; Maxime Callaert; Lieven Dehandschutter; 

Bondige toelichting
Heeft het personeel in onze woonzorgcentra de beschikking over voldoende materiaal om 
zichzelf en de bewoners te beschermen tegen besmettingsgevaar? Zijn er richtlijnen over de 
aankoop van materiaal? Welk materiaal is er standaard aanwezig in de WZC's?
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Schriftelijke vraag van raadslid Anneke Luyckx: Beschermingsmateriaal 
allerhande 

lndiener(s) 
Anneke Luyckx (Vlaams Bel~ng); 

Gericht-aan 
Maxime Càllaert; 

Bondige toelichting 
Zoals we tot in den treuren via allerhande kanalen mogen vernemen is er een tekort aan allerlei 
beschermingsmateriaal. Ook in onze zorgcentra. Is er in normale tijden beschermingsmateriaal 
aanwezig in de woonzorgcentra? Over welk hoeveelheden gaat het dan? Via welke wegen wordt 
dit materiaal aangekocht? 
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GEMEENTERAAD
Zitting van 
Schriftelijke vraag

Schriftelijke vraag van raadslid Anneke Luyckx: Vorming van het personeel in de 
woonzorgcentra 

Indiener(s)
Anneke Luyckx (Vlaams Belang); 

Gericht aan
Maxime Callaert; 

Bondige toelichting
Wij worden nu geconfronteerd met een virus dat zeer besmettelij is en heel vlug overgaat van 
mens tot mens. Besmettingen allerhande zullen nog wel voorkomen in zorginstellingen 
waarvan er sommige zeer ernstig kunnen zijn. Wordt het personeel daarop voorberei? Bestaan 
er richtlijnen en plannen van aanpak om in zo'n situatie te reageren en in te grijpen?
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Geachte mevrouw Luyckx

Naar'aanleiding van uw'vragen betreffende de beschermingsmateriaaI voor het personeet van
de WZC kurinen we u het volgende meedelen.

Al.te WZC medewerkers van het Zorgpunt ontvangen dagel.ijks een chirurgische mondmasker. Dit
moeten ze permanent dragen samen met hun werkkl.edij. Verder gel.den de algemene hygiëne
maatregelen en'in het mate van het mogel.ijke ook de afstandsregels vb. niet meer samen eten
in de personeelsrefter,.....

ln geval dat bewoners op hun kamer moeten bl.ijven omdat ze mogelijks besmet zijn (gedurende
de periode van dé test en de effectieve diagnose) dienqn personeelsleden ,die betrokkene
verzorgen, een schort te dragen boven hun werkkledij, handschoenen, een spatscherm en een
chirurgische mondmasker. Ook het schoonmaakpersoneel. dat -af en toe op de kamer komt-
wordt extra beschermd en dient op een veilige afstand van de bewoner te blijven.
A[[e reLevante personeeLsl.eden worden votdoende geïnformeerd over de procedures en de
informatie wordt ook votdoende geafficheerd.

De maatregelen zu[[en vermoedelijk hun vruchten afwerpen aangezien er momenteeI in cluster
West geen besmettingen zijn, dit gel.dt zowel voor bewoners als voor medewerkers. Op het
directiecomité werd onlangs besl.ist om het huidig verloop te evalueren en de werkpunten (oa.
het niet voorhanden zijn van mondmaskers) aan te pakken. Er wordt vervotgens een draaiboek
opgemaakt voor het gevaI er een nieuwe uitbraak (of andere virus) komt.

De aankoopdienst van het Zorgpunt heeft opdracht gekregen om erover te waken dat er
voldoende^voorraad aanwezig is zodat men minimaa[ 2 maanden verder kan (voor het geval. er
een uitbraak zou zijn). Op aLLe locaties is nog voldoende materiaaI voorhanden en centraal zijn
er nog 1800 stuks mondmaskers Sarco, chirurgische mondmaskers:7L.800 stuks, chirurgische
mondmaskers Medic Mask:4.800 stuks, FFP2 maskers:4.62t stuks (nog 5.000 stuks
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verwachten), beschermendè overatts: 1.700 stuks, handschoenen: L98.000 stuks, handzeep:816

stuks, handgeL: 90 Liter, gezichtsbeschermers: 43 stuks, handcrème: 335 stuks, trionic sprays: 31

dozen van 6 stuks, ontsmetingsa[coho[, thermometers, ethano[, alcoget, wegwerp

washa ndjes,..... voorhanden.

We kunnen u enket informeren over de stand van zaken van WZC Zorgpunt, aangezien we geen

zicht hebben op de regel.ingen die getroffen werden binnen de prive WZC.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend

Nar'nens het college van burgemeester en schepenen

ln opdracht:

Johan Verhutst
algemeen directeur

Ma e Ca[laert
schepen

Lieven Dehandschutter
burgemeester


