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Evalueren om te leren en te verbeteren 
Het jaar 2020 zal in de geschiedenisboeken worden omschreven als 
het jaar van de coronapandemie. Het jaar waarin een onzichtbaar virus 
de wereld in zijn greep hield en onze normale sociale omgangsvormen 
compleet overhoop haalde. Ook het woonzorgcentrum Zoniën kon ondanks 
verschillende beschermende maatregelen niet aan het virus ontsnappen. 
In april werd het woonzorgcentrum geconfronteerd met een uitbraak. Met 
de toenmalige kennis en middelen zijn we de strijd aangegaan en werd er 
overgegaan tot een doorgedreven cohortzorg. Dankzij het engagement en 
de inzet van de voltallige personeelsploeg slaagden we erin de situatie op 
5 weken in te dijken.
In de zomermaanden werd bij bewoners, familieleden, medewerkers, 
vrijwilligers en anderen een bevraging gelanceerd. Door de uitbraak in het 
woonzorgcentrum veranderde het gewone leven in huis ingrijpend. Aan 
de verschillende belanghebbenden werd gevraagd hoe zij deze periode 
hadden ervaren. 
De bevindingen uit de papieren en online bevraging werden aangevuld met 
informatie uit verschillende persoonlijke gesprekken, uit een groepstraject 
met een externe coach en uit verslagen van Artsen Zonder Grenzen. 
Bedoeling van de evaluatie was om stil te staan bij de voorbije periode en 
de genomen maatregelen. Op die manier kunnen we onze werking bijsturen, 
leren voor de toekomst en ons maximaal voorbereiden op wat mogelijks nog 
moet komen.



Aan de hand van deze folder wordt er beknopt gerapporteerd over de  
evaluties. De bevindingen en de acties die werden ondernomen, worden 
geclusterd rond volgende thema’s:
• Collegialiteit
• Angst en verdriet
• Algemeen beleid en beschermende maatregelen
• Leiding en erkenning
• Medisch beleid
• Communicatie
• Persoonlijke beschermingsmaterialen
• Infrastructuur

Voor alle bevraagden was 2020 tot nu toe al een ongelofelijk zwaar en heftig 
jaar. We werden mondiaal voor ongeziene uitdagingen gesteld, en de druk 
op het welbevinden van bewoners, familieleden en medewerkers was enorm 
groot.



De grootste bron van frustratie bij medewerkers, familieleden en bewoners 
was het gemis aan persoonlijk contact met mekaar, het gebrek aan 
persoonlijke informatie over het familielid in deze periode en het gebrek aan 
intimiteit en privacy in de bezoekregeling die werd ingevoerd. Familieleden 
vragen een aanspreekpunt waar zij met hun vragen terecht kunnen en zij 
vragen duidelijkheid over de rolverdeling in het woonzorgcentrum. 
We hebben van de meest voorkomende trefwoorden een grote woordenwolk 
gemaakt. 

Hieruit blijkt dat gevoelens van dankbaarheid en respect voor wat het team 
bereikt heeft overheersen. Ondanks de heftige en moeilijke periode die we 
achter de rug hebben, is er veel appreciatie voor de inzet die getoond is en 
de zorg die werd verleend. Zowel onderling als van familieleden en bewoners. 
Medewerkers gingen vaak aan het werk in moeilijke omstandigheden, met 
angst voor de eigen gezondheid en die van het thuisfront. Ze stelden ondanks 
deze gevoelens dag na dag het belang en de zorg voor de bewoner voorop.
 We hebben geluisterd naar de feedback die de medewerkers, de bewoners 
en de familieleden hebben gegeven. Zowel over de zaken die goed zijn 
gegaan als over de zaken die beter kunnen. Deze punten hebben we 
samengevat in acties op korte, middellange en lange termijn.



In de zomer werd er onmiddellijk werk gemaakt van de voorbereiding van 
een mogelijke 2de golf. De bevindingen die uit de bevraging naar voor 
zijn gekomen, werden verwerkt in de dagelijkse werking maar ook in een 
actieplan. Binnen de acties op korte termijn werden er van de zomer tot nu 
al heel wat inspanningen geleverd.

• Participatieve aanpassing van het uitbraakplan, met aandacht voor 
de bufferzone, de contactopsporing en een stappenplan voor de 
cohortering. Het uitbraakplan werd uitgeschreven begin maart en is een 
draaiboek met processen en procedures. Het uitbraakplan werd in de 
voorbije maanden nog verder aangevuld en verfijnd, rekening houden 
met de bevindingen uit de evaluatie. Het staat op punt en werd intern 
gecommuniceerd, maar wordt ook steeds bijgestuurd indien nodig.

• Uitbouw van een strategische noodvoorraad aan persoonlijk 
beschermingsmateriaal om een periode van 1 tot 3 maanden te kunnen 
overbruggen met de verschillende materialen. Hiervoor werden de nodige 
extra investeringen gedaan. Deze noodstock werd volledig uitgesplitst 
van de reguliere stock, en staat vandaag volledig op peil. Het betreft een 
aanzienlijke investering in handschoenen, diverse types mondmaskers, 
schorten en ontsmettingsmaterialen. 

• Er werd extra aandacht besteed aan de infrastructuur. Zo werden er vaste 
dispensers van handalcohol aan alle kamers en gemeenschappelijke 
delen voorzien. Daarnaast werd gezorgd voor mobiele verplaatsbare 
systemen om bewoners met dementie of doolgedrag op een veilige en 
leefbare manier in isolatie te plaatsen en afdelingen van mekaar af te 
zonderen zonder hen compleet te isoleren.

• Focus op handhygiëne met extra opleidingen voor de medewerkers over 
het correct toepassen van de preventieve maatregelen en het dragen van 
persoonlijke beschermingsmaterialen in isolatiekamers. Tegen eind 2020 
hebben alle medewerkers opnieuw een opleiding gevolgd over dit thema. 
Ook de vrijwilligers worden meegenomen in dit bewustwordingstraject.

• We voorzien een doorstart van de werkgroepen, om deze stapsgewijs 
opnieuw op te starten. De werkgroep palliatieve zorg komt als eerste aan 
bod. Ook de werkgroep rond incontinentie en de werkgroep dementie 
gaan opnieuw van start. Op die manier krijgen medewerkers opnieuw de 
kans om meer betrokken te worden bij de werking en visie.



• We plannen een vervolgtraject in groepssessies voor de coaching van 
de medewerkers  begeleid door de externe coach. Hierbij zal de focus 
liggen op veerkracht, het vermogen om zich aan te passen aan stress 
en tegenslag en daar misschien zelfs sterker uit te komen. Er worden 
handvaten aangereikt aan medewerkers. De mogelijkheid om een 
individueel traject af te leggen, wordt ook aangeboden.

Op middellange en lange termijn werken we ook nog aan:
• een aangepaste strategie zowel voor onze interne als externe 

communicatie. De verdere modernisering van onze communicatiekanalen 
speelt hierin een rol. De wekelijkse updates die nog steeds verstuurd 
worden, maken nu deel uit van de standaard communicatiestrategie. Ook 
het Zoniënkrantje wordt actief onder handen genomen,

• het verhogen van de betrokkenheid van de medewerkers in de werking 
en de dagdagelijkse zorg. Als eerste stap in dit traject werden alle 
medewerkers uitgenodigd voor een informatiesessie waar voorliggende 
bevindingen en acties uitgebreid werden toegelicht,

• het creëren van een aangename en positieve werksfeer en het verder 
uitbouwen van de gedragenheid van het beleid van het woonzorgcentrum 
bij de medewerkers.

Er ligt nog veel werk op de plank en we hebben nog veel uitdagingen die 
op ons afkomen. We zijn er echter van overtuigd dat we ons hier samen 
doorheen slaan.

Met vriendelijke groeten,

Jolijn Bosseloo 
afdelingshoofd mens

Lut Kint 
Schepen van sociaal beleid - zorg en welzijn



Deze communicatie is een bondige samenvatting van de bevindingen 
en conclusies uit het uitgebreide evaluatierapport. 
Heb je als bewoner, familielid, vrijwilliger of medewerker nog vragen 
of suggesties? 
Aarzel dan niet om ons hierover aan te spreken of te contacteren. 
 directie.zonien@tervuren.be  
02 767 84 88




