
bruss’help Crisiscentrum Covid-19 thuislozenzorgsector

De vragen vanuit de verschillende noodopvang- en inschakelingsvoorzieningen leiden tot de
volgende FAQ. Deze is aanvullend aan de omzendbrief over screeningsstrategie van de GGC.

Blijft de regel rond een afzondering van 14 dagen gelden bij nieuwe onthalen of
wanneer bewoners terugkeren van een ziekenhuisopname?

Ja. Alhoewel deze regel ingevoerd werd (omzendbrief Iriscare) toen er onvoldoende maskers ter
beschikking waren (11/03/20), blijft dit belangrijk om onthaaltehuizen te beschermen aangezien
ze de laatste weken hard getroffen werden door Covid-19. Door deze regel alsook de andere
maatregelen (zoals het gebruik van beschermingsmateriaal, handhygiëne en social distancing)
zullen helpen om goede resultaten te garanderen !

Deafzonderingsmaatregel zorgt voor onwaardige situaties. Zonder het « Covid-staat »
te kennen, riskeren mensen geen opvang te hebben. Hoe kan iemand gescreend
worden ?

Screening ismogelijkmaar is zoals recent vermeld door Sciensano een uitzondering, en zal enkel
mogelijk zijn in functie vande “screeningscapaciteit”. De Federale screeningscampagne is in volle
ontwikkelingsfase. Brusselse huisartsen kunnen een screening niet voorschrijven (dit wordt niet
aanvaard in het triagecentrum) zoals voorzien werd vanaf 04/05/2020. Bruss’help is bewust van
het belang hiervan in soortgelijke situaties. We houden de sector op de hoogte van het vervolg.

Hoe kan ik weten wanneer mijn opvangvoorziening getest zal worden ?

De screeningcampagne in opvangvoorzieningen voor daklozen werd in nood opgezet, wat enkel
mogelijk was in samenwerkingmet Dokters van deWereld. Het stuurcomité van dit mobiel team
heeft voorrang gegeven aan voorzieningen die het meest kwetsbaar waren voor positieve covid-
19-gevallen. De komende 3 weken zal Dokters van de Wereld u contacteren om af te spreken hoe
enwanneer de screening bij uw voorziening zal plaatsvinden (cf. contactlijst waarover Emilie en
Julien van de coördinatie van Dokters van de Wereld beschikken).

Hoe bereiden we ons het best voor op de screening van de bewoners ?

Hieronder vindt u enkele aandachtspunten die Dokters van de Wereld met u zal bespreken :

Informeer de bewoners over het tijdstip van de screening en leg het doel hiervan uit. Leg uit wat
de stappen zullen zijn in geval van een positief testresultaat (afzondering ter plekke of bij Artsen
Zonder Grenzen of bij het Rode Kruis). Voor deze inlichtingen kan u rekenen op :

• Het outreach team van AZG via Emmanuelle Bricq, Health Promotion Manager – Outreach
Focal Point, msfocb-brussels-covid-hpflying@brussels.msf.org

• Het medisch team van Bruss’help via covid19pro@brusshelp.org of 02 880 86 89, voor
raadgevingen per telefoon, videoconferentie of een bezoek ter plaatse...

Duid een huisarts aan die de resultaten die elke bewoner individueel de testresultaten zal
meedelen. Dit kan een arts zijn die actief is binnen uw voorziening, de huisarts van de betrokken
bewoners, ect. Indien nodig kan Bruss’help u helpen een huisarts te vinden dankzij de steun
van de Fédération des Maisons médicales. Let op : de naam van deze arts (alsook zijn RIZIV-
nummer) dienen aan het stuurcomité gecommuniceerd te worden opdat hij / zij toegang krijgt
tot het platform van het labo waarop de testresultaten worden bekendgemaakt.
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Voorzie ten minste twee ruimtes om het team van Dokters van de Wereld te onthalen. Emilie of
Julien zullen u contacteren voor de nodige logistieke voorbereidingen.

Bepaal de voorzorgmaatregelen en andere praktisch implicaties in functie van de (positieve)
testresultaten met Dokters van de Wereld en Bruss’help. Vanaf het moment waarop het labo de
testresultaten bekendmaakt, zal de contactpersoon van de screening gecontacteerd worden om
deze te delen (vaak is het de coördinatie of directie, groepsopvolging mogelijk).

Hoe wordt de screening van het personeel voorbereid ?

De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk worden ingezet voor de screening
van het personeel. Eens u een datum afgesproken hebt met het team van Dokters van de Wereld,
zullen ze het kabinet van Minister Maron (alsook aan de federale coordinatie en aan CESI voor
Brussel) communiceren welke dienst wanneer ingezet kan worden.

In deze opzetfase raden we u aan om dubbel te checken dat de organisatie goed verloopt : aarzel
niet uw dienst van arbeidsgeneeskunde te contacteren voor de naam en het RIZIV-nummer van
de arts die de screening zal uitvoeren (ter plaatse, bij hervatting van het werk na ziekteverlof).
Communiceer deze gegevens aan Bruss’help die samen met Dokters van de Wereld zal toezien
dat de betrokken arts over de nodige testen beschikt op de juiste datum.

Indien het testresultaat van een persoon negatief was, kunnenwedan de voorzorgmaa-
tregelen laten vallen ?

Neen. Bij positieve testresultaten na een PCR-test, zijn we er zeker van dat de persoon in
kwestie positief is. In geval van een negatieve test, zou de persoon besmet kunnen zijn (maar
nog geen viraal RNA geproduceerd hebben die de screeningtest kan vastleggen). Er is altijd
besmettingsgevaar. Hierdoor is het belangrijk om dezelfde procedure te volgen voor afzondering
(zie omzendbrief 1 ter) en om de voorzorgmaatregelen te blijven respecteren (zie omzendbrief 2).

Wat vraag 1 betreft, betekent dit dat, na de screening van de bewoners en het personeel,
elke nieuwe bewoner getest zal moeten worden (nog niet mogelijk). De dispatching zal uw
verschillende kandidaten (positieve personen die niet meer besmettelijk zijn, zie omzendbrief
3 bis) voorstellen, in functie van de specificaties per onthaaltehuis.

Verdere vragen ?

Aarzel niet Bruss’help te contacteren op covid19pro@brusshelp.org of 02 880 86 89. We danken de
sector voor de reeds opgestelde vragen.
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