
 

 

MAATREGELEN BIJ OPNAME IN EEN WOONZORGCENTRUM 
MAATREGELEN VOOR WZC WAAR GEEN VERSOEPELING MOGELIJK IS  
(VOLDOET NIET AAN DE DREMPELS VACCINATIEGRAAD) 

NIEUWE BEWONER UIT DE THUISSITUATIE 
Wordt in de huidige situatie nog aanzien als mogelijk hoog-risicocontact. 
 
De vaccinatiestatus van de nieuwe bewoner wordt niet in rekening 
gebracht, omdat: 

• er momenteel geen onderscheid wordt gemaakt tussen 
gevaccineerde en niet-gevaccineerde bewoners; 

• hij/zij uit een thuissituatie komt met wellicht weinig 
gevaccineerde mensen rondom zich; 

• transmissie van het virus, ondanks een vaccinatie, niet 
uitgesloten is. 

Maatregelen 

• test bij opname; 

• de nieuwe bewoner verblijft op de eigen kamer (kamerisolatie);  

• tweede test ten vroegste op de zevende dag na de dag van de opname. 

NIEUWE BEWONER UIT EEN ANDER WOONZORGCENTRUM 
Wordt in de huidige situatie nog aanzien als mogelijk hoog-risicocontact 
 
Uitzondering: 
Als deze bewoner al twee vaccins toegediend kreeg, én de wachttijd van 
10 dagen al doorlopen heeft, wordt in overleg tussen de 
zorgvoorzieningen en de betrokken medisch verantwoordelijken bepaald 
of de bewoner als een hoog-risicocontact wordt beschouwd.  
Bepalende factoren zijn: 

− vorige WZC: 

• voldoende vaccinatiegraad 

• actuele besmettingsgraad; 

− nieuwe WZC:  

• actuele besmettingsgraad. 

Maatregelen voor bewoner die als hoogrisico-contact wordt gedefinieerd: 

• test bij opname; 

• de nieuwe bewoner verblijft op de eigen kamer (kamerisolatie);  

• tweede test ten vroegste op de zevende dag na de dag van de opname. 
 
Maatregelen als de bewoner NIET als hoogrisico-contact wordt gedefinieerd: 

• test bij opname; 

• geen kamerisolatie. 

NIEUWE BEWONER UIT EEN ZIEKENHUIS (opname of heropname na langere periode ziekenhuisverblijf) 
Overleg met het ziekenhuis om een risico-analyse te maken:  
moet de nieuwe bewoner als een hoog-risicocontact worden gedefinieerd 
en moet er al dan niet een test worden uitgevoerd? 

Maatregelen voor bewoner die als hoogrisico-contact wordt gedefinieerd: 

• test bij opname; 

• de nieuwe bewoner verblijft op de eigen kamer (kamerisolatie);  

• tweede test ten vroegste op de zevende dag na de dag van de opname. 
Maatregelen als de bewoner NIET als hoogrisico-contact wordt gedefinieerd: 

• test bij opname, tenzij uit overleg met het ziekenhuis blijkt dat de bewoner in 
het ziekenhuis is getest; 

• geen kamerisolatie. 



 

 

 

MAATREGELEN VOOR WZC WAAR VERSOEPELING MOGELIJK IS  
(VOLDOET AAN DE DREMPELS VACCINATIEGRAAD) 

NIEUWE BEWONER UIT DE THUISSITUATIE 
Wordt in de huidige situatie nog aanzien als mogelijk hoog-risicocontact 
 
De vaccinatiestatus van de nieuwe bewoner wordt niet in rekening 
gebracht, omdat: 

• er momenteel geen onderscheid wordt gemaakt tussen 
gevaccineerde en niet-gevaccineerde bewoners; 

• hij/zij uit een thuissituatie komt met wellicht weinig 
gevaccineerde mensen rondom zich; 

• transmissie van het virus, ondanks een vaccinatie, niet 
uitgesloten is; 

• de situatie moet worden opgevolgd, zo ook de impact van niet-
gevaccineerde bewoners en personeel en de “pragmatische” 
daling van de vaccinatiegraad die als vertrekpunt is gedefinieerd. 

Maatregelen: 

• test bij opname; 

• de nieuwe bewoner verblijft beperkt op de eigen kamer : 
- maaltijden worden op de kamer genuttigd 
- occasioneel verlaten van de kamer is mogelijk, mits het dragen van een 

chirurgisch mondneusmasker 
- bezoek door één iemand op de kamer kan, mits bewoner en bezoeker 

een chirurgisch mondneusmasker dragen en afstand houden 
- bezoek in open lucht kan, zoals voor elke bewoner; 

• tweede test ten vroegste op de zevende dag na de dag van de opname. 

NIEUWE BEWONER UIT EEN ANDER WOONZORGCENTRUM 
Overleg met het vorige WZC om een risico-analyse te kunnen maken: 
moet de nieuwe bewoner NIET als een hoog-risicocontact worden 
gedefinieerd?  
Bepalende factoren zijn: 

- positieve vaccinatiestatus bij bewoner:  

• twee vaccins toegediend;  

• én de wachttijd van 10 dagen doorlopen. 
- vorige WZC: 

• voldoende vaccinatiegraad; 

• beperkt risico ondanks versoepelingen; 

• actuele besmettingsgraad. 
- eigen/nieuwe WZC:  

• geen al te “pragmatische” daling van de vaccinatiegraad die 
als vertrekpunt is gedefinieerd; 

• actuele besmettingsgraad. 

Maatregelen voor bewoner die als hoogrisico-contact wordt gedefinieerd: 

• test bij opname; 

• de nieuwe bewoner verblijft beperkt op de eigen kamer: 
- maaltijden worden op de kamer genuttigd; 
- occasioneel verlaten van de kamer is mogelijk, mits het dragen van een 

chirurgisch mondneusmasker; 
- bezoek door één iemand op de kamer kan, mits bewoner en bezoeker 

een chirurgisch mondneusmasker dragen en afstand houden 
- bezoek in open lucht kan, zoals voor elke bewoner; 

• tweede test ten vroegste op de zevende dag na de dag van de opname. 
 
Maatregelen als bewoner NIET als hoogrisico-contact wordt gedefinieerd: 

• test bij opname; 

• geen kamerisolatie. 

  



 

 

NIEUWE BEWONER UIT EEN ZIEKENHUIS (opname of heropname na langere periode ziekenhuisverblijf) 
Overleg met het ziekenhuis om een risico-analyse te kunnen maken: 
moet de nieuwe bewoner als een hoog-risicocontact worden 
gedefinieerd en moet er al dan niet een test worden uitgevoerd? 

Maatregelen als de bewoner als hoogrisico-contact wordt gedefinieerd: 

• test bij opname; 

• de nieuwe bewoner verblijft beperkt op de eigen kamer : 
- maaltijden worden op de kamer genuttigd; 
- occasioneel verlaten van de kamer is mogelijk, mits het dragen van een 

chirurgisch mondneusmasker; 
- bezoek door één iemand op de kamer kan, mits bewoner en bezoeker een 

chirurgisch mondneusmasker dragen en afstand houden; 
- bezoek in open lucht kan, zoals voor elke bewoner. 

• tweede test ten vroegste op de zevende dag na de dag van de opname. 
 
Maatregelen als de bewoner NIET als hoogrisico-contact wordt gedefinieerd: 

• test bij opname, tenzij uit overleg met het ziekenhuis blijkt dat bewoner in het 
ziekenhuis is getest; 

• geen kamerisolatie. 

 


