BEZOEKREGELING HUISARTSEN VANAF 1 JUNI 2020 IN WZC BINNEN CRA-PLATFORM HABO
Chronische niet-dringende huisbezoeken door huisartsen in de WZC zijn terug toegelaten onder de
volgende voorwaarden:




















De huisarts respecteert te allen tijde de afspraken opgesteld in het huishoudelijk reglement
van het WZC.
De huisarts komt enkel langs op afspraak in overleg met de (hoofd-)verpleegkundige van de
betreffende afdeling in het WZC:
o De 1ste afspraak bij de heropstart van de huisbezoeken wordt telefonisch geregeld.
Dit laat de verpleegkundige toe om het aantal artsen dat langskomt per dagdeel te
beperken volgens de haalbaarheid.
o Bij het afronden van elk huisbezoek wordt in samenspraak met de (hoofd-)
verpleegkundige meteen het volgende huisbezoek ingepland.
o Indien tussendoor een extra huisbezoek nodig is, gebeurt dit op afroep door de
(hoofd-)verpleegkundige of na voorafgaande telefonische aanvraag door de huisarts.
o Bij het maken van de afspraak wordt bepaald op welke dag en dagdeel de huisarts zal
langskomen. Buiten dringende huisbezoeken kan dit enkel tijdens de uren vermeld in
het huishoudelijk reglement (meestal tussen 9u en 11u of tussen 13u en 17u).
Bij het binnenkomen in het WZC meldt de huisarts zich aan bij de onthaalmedewerker en
registreert zij/hij zich in het logboek.
De huisarts respecteert alle afspraken om de verspreiding van een infectie tegen te gaan
(afstand bewaren waar mogelijk, handhygiëne toepassen, gebruik maken van een chirurgisch
mondneusmasker bij betreden van het WZC,…).
De huisarts maakt gebruik van het noodzakelijke persoonlijke beschermingsmateriaal
(PBM).
o Chirurgisch mondneusmasker en handschoenen bij onderzoek van non-COVID19patiënten.
o Chirurgisch of FFP2-mondneusmasker, handschoenen, schort en face-shield of
spatbril bij (vermoedelijke) COVID19-patiënten.
De huisarts bezoekt (vermoedelijke) COVID19-patiënten als laatste als er meerdere bezoeken
tegelijkertijd worden afgelegd.
De huisarts bezoekt haar/zijn patiënten op hun kamer.
De administratie (voorschriften, attesten, getuigschriften verstrekte hulp,…) bij het
huisbezoek gebeurt indien mogelijk en rekening houdende met GDPR-regelgeving altijd
digitaal.
Bij een uitbraak op een afdeling van een WZC (vanaf 2 positieve gevallen) neemt de CRA het
beleid in handen en gelden de taakafspraken tussen huisartsen en CRA’s opgesteld op
22/04/2020.
Als de huisarts aanwijzingen heeft dat een bewoner aan de gevalsdefinitie van een COVID19patiënt voldoet, licht hij onmiddellijk de CRA in. De CRA staat in voor het uitvoeren van de
nodige PCR-test en bepaalt het verdere beleid volgens de richtlijnen van het Agentschap Zorg
en Gezondheid.
Als de huisarts bovengenoemde afspraken niet naleeft, kan zij/hij de toegang tot het WZC
ontzegd worden.
Deze regeling kan te allen tijde worden herzien rekening houdende met de lokale situatie en
de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Brugge, 23/05/2020

