Fonds voor solidaire zorg

Gesteunde initiatieven in het kader van de projectoproep
‘Preventie en controle van infecties in residentiële zorginstellingen’
2300 - Turnhout - Palliatief netwerk arrondissement Turnhout
Regionaal zorgplatform Kempen
Naar aanleiding van de COVID 19- crisis, werd een digitaal regionaal platform opgezet ten behoeve
van residentiële zorginstellingen met name woonzorgcentra, voorzieningen voor mensen met een
verstandelijke beperking, integrale jeugdhulp en voorzieningen voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid. De belangrijkste doelstellingen waren ter beschikking stellen van informatie en delen
van kennis en expertise. Bedoeling is om dit uitwisselingsplatform voor de regio te bestendigen voor
de toekomst.
Contactpersoon: Guy Hannes, Coördinator
Emailadres: guy.hannes@pnat.be
Website: www.pnat.be
2820 - Bonheiden - Imelda ziekenhuis Bonheiden
De implementatie van een evidence-based infectiepreventie strategie vanuit een algemeen
ziekenhuis naar residentiële zorginstellingen tijdens en na de COVID-19 crisis is essentieel om een
universele infectiecontrole te waarborgen.
Imelda ziekenhuis
Tijdens de COVID-crisis werd op vraag van >30 woonzorgcentra bijstand verleend vanuit het Imelda
ziekenhuis. Kennisdeling van ziekenhuishygiënisten, mede ondersteund door het laboratorium 24/24
u konden het aantal COVID-infecties binnen deze centra beperken ondanks de hoge regionale
prevalentie. Dergelijke initiatieven kunnen een infectiecontrole garanderen in de toekomst. Aan het
project zullen 7 zorginstellingen met 1100 bewoners deelnemen. De resultaten worden opgevolgd
met indicatoren.
Contactpersoon: Annick Smismans, Ziekenhuishygiënist, klinisch bioloog
Emailadres: annick.smismans@imelda.be
Website: www.imelda.be
2845 - Niel - Kwaito CV PIGAS: "Pandemieplan: iedereen gelijk aan de start"
Vanuit expertise en ervaringen in de VAPH-sector beoogt 'Pigas' een allesomvattend draaiboek (van
management, over opleiding personeel, tot communicatie naar doelgroep en netwerk) voor opmaak
en toepassing van een pandemieplan voor residentiële organisaties die opereren in een context van
co-housing - niet medische setting. Pigas wil over doelgroepen en sectoren heen deze vertaalslag
realiseren zodat welzijn voor personeel en bewoners primeert binnen een veilige context voor de
gezondheid.
Contactpersoon: Sofie Stoop, Coördinator
Emailadres: sofie.stoop@kwaito.be
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Website: www.kwaito.be/nl-be
3500 - Hasselt - vzw Jessa Ziekenhuis
De ontwikkeling van een kwaliteitsbeleid rond reiniging en ontsmetting in Woon- en Zorgcentra
(WZC) in Vlaanderen
Reiniging en ontsmetting zijn belangrijke determinanten voor een geslaagd infectie preventiebeleid in
gezondheidszorginstellingen. Ook in woon- en zorgcentra (WZC) wint dit meer en meer aan belang in
het kader van de COVID crisis en een toename in de prevalentie van multiresistente micro-organismen
(MDRO) in WZC. Met inzichten en expertise vanuit het ziekenhuis willen we in co-creatie met WZC een
geüniformiseerd kwaliteitsbeleid voor reiniging en ontsmetting in WZC ontwikkelen.
Contactpersoon: Anita Jans, Zorgmanager geriatrie - psychiatrie - neurolocomotoriek
Emailadres: anita.jans@jessazh.be
Website: www.jessazh.be
3590 - Diepenbeek - UC Limburg vzw
Preventie en controle van infecties in residentiële zorginstellingen: een duurzame verankering van
kennis door middel van op maat begeleiding.
Hogeschool UCLL wenst, i.s.m. Ziekenhuis Oost-Limburg en Ziekenhuis Maas & Kempen, een aanbod
omtrent preventie en controle van infecties te voorzien voor diverse residentiële zorginstellingen in
de provincie Limburg. Ons aanbod omvat drie luiken: een vormingsaanbod omtrent preventie en
controle van infecties, plaatsbezoeken om de instellingen op maat te begeleiden en de kennis te
verankeren in de werking en tot slot het beschikbaar stellen van een laagdrempelige, begrijpbare elearning module.
Contactpersoon: Sandra Martin, Verantwoordelijke expertisecentrum health innovation
Emailadres: sandra.martin@ucll.be
Website: www.ucll.be
3800 - Sint-Truiden - Sint-Trudo Ziekenhuis
Samen staan we sterk in het voorkomen en controleren van een uitbraak van infecties.
Complementair samenwerken - kennisdeling op-maat - gedegen basiskennis -preventie - veilige
zorg voor onze burgers.
Het ziekenhuis beschikt over expertise in preventie en controle van infecties. Door deze expertise op
een efficiënte wijze in te zetten bij de online op-maat overdracht van kennis, de praktische vertaling
op locatie en een terugkerend controlemoment voor drie doelgroepen van professionals binnen de
zorgorganisaties is het mogelijk om te bouwen aan een gedegen basis rondom hygiëne en
infectiebestrijding en daar waar nodig te anticiperen op urgente vraagstukken rondom een out break
of epidemie.
Contactpersoon: Ilse Vanberkom, Coördinator, Stafmedewerker Transmurale Zorg
Emailadres: ilse.vanberkom@stzh.be
Website: http://stzh.be
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8500 – Kortrijk – W13
W13 en het team ziekenhuishygiëne van AZ Groeninge ondersteunen de residentiële
zorginstellingen in het uitwerken van een gestructureerde en planmatige aanpak ter preventie en
controle van infecties d.m.v. gespecialiseerd advies en kennisdeling.
W13 coördineert de kennisdeling tussen private & publieke WZC’s en residentiële zorginstellingen
VAPH (RZI) i.s.m. AZ Groeninge. In deze fase ondersteunen we de RZI in de consolidatie van de
opgedane kennis en het doorvoeren van kwalitatieve aanpassingen in de werking via plaatsbezoeken,
analyses ter plaatse, screening draaiboeken, rechtstreekse feedback aan betrokkenen, ontwikkeling
didactisch materiaal bv. filmpjes, webinars en consulting. W13 deelt de kennis en expertise met alle
RZI in ZWVL.
Contactpersoon: Petra Demeyere, Innovator
Emailadres: petra.demeyere@welzijn13.be
Website: www.welzijn13.be
9000 - Gent – Tabor vzw
Om de infectiecurve af te vlakken, stijgt de leercurve en de samenwerking. We versterken
medewerkers, organisatie en netwerk.
De Taborgroep neemt het voortouw om de lessons learned uit de COVID-crisis om te zetten naar
nieuwe en verbeteracties. We gaan op zoek naar 'positieve afwijkingen' en integreren die in blue print
draaiboeken. We zorgen voor een gedeeld systeem van stockbeheer van PBM's op groepsniveau. We
leiden via digitale en blended leertrajecten medewerkers op. We zorgen dat de infectiecurve ook in
de toekomst afgevlakt wordt. We verzetten samen bergen.
Contactpersoon: Brecht De Schepper, Netwerkconnector
Emailadres: brecht.deschepper@tabor.be
Website: www.taborgroep.be
9100 - Sint-Niklaas – Logo-Waasland vzw
Kennis en expertise netwerking is enige antidotum tegen COVID-19
Aangezien de risico’s van het coronavirus voor lange tijd zullen gelden, is het belangrijk dat de
bestaande kennis en expertise gedeeld wordt. Het einddoel van dit project is dat elk
woonzorgcentrum in de regio een blauwdruk op maat kan aanmaken. Zo kunnen de kennis en
wetenschappelijke inzichten bij een eventuele tweede golf sneller gedeeld worden.
Contactpersoon: Dagmar van Doorsselaer, Coördinator
Emailadres: dagmar.van.doorsselaer@logowaasland.be
Website: logowaasland.be
9200 Dendermonde – Eerstelijnszone Dender
ELZ Dender, partner van residentiële instellingen in de strijd tegen infecties!
De impact van COVID-19 was heel gevarieerd in de residentiële instellingen. De getroffen maatregelen
en de opgedane expertise zijn ook heel verschillend. We willen dat deze info en ervaring uitgewisseld
wordt door het opstarten van een lerend netwerk. Met het breed netwerk van zorg- en
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welzijnspartners van de ELZ kunnen we op korte termijn de juiste partners samenbrengen. We willen
samen aan preventie werken en de centra optimaal wapenen voor een mogelijke volgende opstoot.
Contactpersoon: Marleen Stautemas, Coördinator
Emailadres: marleen.stautemas@rwod.be
Website: www.rwod.be
9900 - Eeklo – AZ Alma
AZ Alma en woonzorgcentra reiken elkaar de hand in Coronatijden
Het COVID-19 virus vraagt een belangrijke aanpassing van de betrokken organisaties wat niet evident
is door de vele richtlijnen en de tijdsdruk. Het ziekenhuis wil de WZC's in de regio ondersteunen om
te helpen een aanpak te vinden in de strijd tegen COVID-19. Deze ondersteuning resulteert zich in het
geven van opleidingen, een centraal aanspreekpunt creëren, adviseren tijdens plaatsbezoeken en
organiseren van videoconferencing.
Contactpersoon: Eva Steen, Stafmedewerker zorgdepartement Ziekenhuishygiëne &
Infectiepreventie
Emailadres: eva.steen@azalma.be
Website: www.azalma.be
1780 – Wemmel - Stichting Medische Wereld
Preventie van virale en bacteriële infecties in woonzorgcentra
Om de lacunes in kennis rond de preventie van infecties bij zorg - en verpleegkundigen in de
woonzorgcentra op te vullen wordt een digitaal leertraject opgezet. 1) Via een educatieve website
met relevante informatie in zowel tekst- en videoformaat worden deelnemers getriggerd. 2) Eens de
zelfstudie is afgerond worden de deelnemers uitgenodigd om de webinar te volgen en dit op een
interactieve manier. 3) Nadien kunnen ze een test doorlopen waarna ze, indien geslaagd, een
certificaat van ontvangen.
Contactpersoon: Ben De Brucker, Voorzitter
Emailadres: bendebrucker@outlook.com
Website: www.medischewereld.be
3000 – Leuven - KHOBRA vzw
Een uniformer en meer op maat hygiënebeleid van residentiële zorginstellingen in de Leuvense
regio's
In dit project willen we 100 trainers (schatting) opleiden binnen instellingen waar personen langdurig
verblijven. Hun taak is om de juiste trainingen te organiseren op maat en bestaande procedures aan
te passen op maat van de instelling. Parallel willen we de verantwoordelijke artsen van de residentiële
instellingen trainen en verder bekwamen. Hiervoor starten we training- en intervisie programma’s op
waarbij we vertrekken vanuit bestaande structuren en expertise aanwezig in Vlaams -Brabant.
Contactpersoon: Gijs Van Pottelbergh, Huisarts, voorzitter van LMN Groot Leuven, coördinator van
Zorgzaam Leuven
Emailadres: gijsvanpottelbergh@gmail.com
Website: www.khobra.be
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3010 – Tienen - Huisartsenkring Zuid-Oost Hageland
RIT ( Registratie Infecties Tienen)
Een generiek geïnformatiseerd registratiesysteem voor infecties in WZC en ziekenhuis ter
ondersteuning van het outbreakmanagement en het efficiënter voorschrijven van antibiotica. Het
systeem wordt geïnitieerd in WZC van de eerstelijnszone Tienen - Landen en het Regionaal Ziekenhuis
Tienen, maar wordt generiek opgezet zodat het in gans België kan gebruikt worden.
Contactpersoon: Jef Steenackers, Coördinator.
Emailadres: jef.steenackers@stebe.be
Website : www.eerstelijnszone.be/over-eerstelijnszone-zuidoost-hageland
1000 – Brussel – Odisee
Naar een duurzame en robuuste infectiebeheersing in residentiële zorginstellingen
In de aanpak van het COVD-19 crisis werd in Aalst een ‘Taskforce Ouderenzorg’ opgericht waarin de
lokale woonzorgcentra (WZC), de huisartsenkring en de lokale ziekenhuizen samen werden gebracht.
Vanuit deze samenwerking werd begin april een uitgebreid ondersteuningspakket infectiebeheersing
aangeboden aan 11 WZC op grondgebied Aalst in de aanpak van COVID-19. Dit initiatief heeft als doel
om deze samenwerking een duurzaam karakter te geven ter ondersteuning van WZC en residentiële
instellingen.
Contactpersoon: Wouter Coussement, Coördinator.
Emailadres: wouter.coussement@odisee.be
Website: www.odisee.be
1070 – Anderlecht – Erasmushogeschool Brussel
Ondersteuning van woonzorgcentra bij optimaliseren van hygiëne-voorzorgsmaatregelenen
In de aanpak van het COVD-19 crisis werd in Aalst een ‘Taskforce Ouderenzorg’ opgericht waarin de
lokale woonzorgcentra (WZC), de huisartsenkring en de lokale ziekenhuizen samen werden gebracht.
Vanuit deze samenwerking werd begin april een uitgebreid ondersteuningspakket infectiebeheersing
aangeboden aan 11 WZC op grondgebied Aalst in de aanpak van COVID-19. Dit initiatief heeft als doel
om deze samenwerking een duurzaam karakter te geven ter ondersteuning van WZC en residentiële
instellingen.
Contactpersoon: Ann Claeys, Onderzoeker en docent Verpleegkunde.
Emailadres: ann.claeys@ehb.be
Website: www.erasmushogeschool.be/nl
5530 - Yvoir : CHU UCL NAMUR
Formation à la prévention des infections en MR(S): Initiative transmurale Hôpital-MR(S) basée sur
la création de ‘référents infection’ locaux et le développement d’une stratégie ‘Train the trainer’
Au vu de la crise Covid-19, le CHU UCL Namur développe un projet dans les MR(S) conventionnées
avec ses services de gériatrie. Nous souhaitons pérenniser ces acquis en terme de prévention des
infections. Pour ce faire, nous allons mettre en place et former une équipe de référence au sein de
chaque institution. Cette équipe pourra former différents acteurs locaux (train the trainer). Elle sera
soutenue par les équipes d'hygiène hospitalière, l'intégration à des réseaux et le partage d'outils.
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Personne de contact : François Kidd, Médecin hygiéniste
Adresse e-mail : francois.kidd@uclouvain.be
Site internet : www.chuuclnamur.be
6200 - Châtelet : Trempoline
Partage des connaissances et bonnes pratiques dans le secteur des CT
Sachant que 7 ans sont nécessaires pour changer les mentalités et adapter de nouveaux
comportements, Trempoline propose l'organisation d'une série d'actions visant ce changement de
comportement de façon durable: formations, séminaires, conférences, supervisions d'équipes et
webinaires, sur une période de 2 ans, basées sur les mesures d’hygiène "collectivité" et en y donnant
du sens. Ceci consoliderait les compétences acquises pendant la période de confinement Covid-19.
Personne de contact : Fabienne Vanbersy, Assistante de direction
Adresse e-mail : fabienne.vanbersy@trempoline.be
Site internet : www.trempoline.be
7331 - Saint-Ghislain - Baudour : Centre Hospitalier EpiCURA
Escape Game : Safe Zone !
Sur le modèle d’une escape game mobile, mise en place d’un environnement de crise sanitaire pour
confronter le personnel, les résidents et leurs proches à des situations inédites. Les participants
devront, en vase clos, réagir en respectant les règles d’hygiène appropriées. Ils développeront des
solutions créatives dans le respect des bonnes pratiques.
L’Escape game sera développé et utilisé dans le cadre des conventions gériatriques des 2 hôpitaux
porteurs du projet ont avec les MR MRS.
Personne de contact : Dominique Gainvorste , Directrice du département infirmier
Adresse e-mail : dominique.gainvorste@epicura.be
Site internet : www.epicura.be
1180 - Uccle : Dentalmobilis Prévention
Sensibilisation et formation du personnel soignant à l’importance des soins d’hygiène buccodentaire dans la lutte contre les infections en établissements résidentiels
‘Dentalmobilis’ Prévention dispense un programme de formations théoriques, pratiques et cliniques,
qui enseigne à l’ensemble du personnel soignant les fondements de la santé bucco-dentaire, sa
relation avec la transmission des infections en établissements de soins et les moyens d’en maintenir
la bonne condition afin de réduire le risque sanitaire de la résidence. Dentalmobilis recommande de
bonnes pratiques enrichies par le partage d’expériences des personnels formés.
Personne de contact : Simon Benoliel, Directeur médical
Adresse e-mail : simon@dentalmobilis.be
Site internet : www.dentalmobilis.be
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1200 - Woluwe-Saint-Lambert : PAQS
Évaluation et partage des pratiques de prévention et de contrôle des infections dans les
établissements de soins résidentiels
Le projet vise à soutenir les MR(S) dans l’amélioration des pratiques de prévention et de contrôle des
infections. Il s’organise en trois phases avec une première évaluation des pratiques par le biais d’une
checklist au sein des institutions. Dans un deuxième temps, une série de réunions de suivi sont prévues
favorisant ainsi le partage des résultats, de ressources ainsi que l’échange de bonnes pratiques entre
structures. Une 3ème phase de réévaluation des pratiques clôture l’accompagnement.
Personne de contact : Denis Herbaux, Directeur
Adresse e-mail : denis.herbaux@paqs.be
Site internet : www.paqs.be
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