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Omschrijving van de vraag
Toelichting:

Vraag:

De coronacrisis maakt dat woonzorgcentra bezoekers registreren in functie van
contactopsporing. Veelal gebeurt dit nog op papier.
In Duffel beschikt het WZC van het lokale OCMW sinds kort over een in-huisontwikkelde zogenaamde 'power-app' die een geautomatiseerde registratie van bezoekers
toelaat. Bezoekers krijgen een badge met barcode die telkens ze een bezoek brengen aan
een barcodescanner gescand wordt (zie
ook: https://www.youtube.com/watch?v=y5fLJVjI2a4&t=143s).
De voordelen zijn duidelijk: automatische registratie zonder papier of pen te moeten
aanraken en op vlak van privacybescherming hebben bezoekers geen inzage in elkaars
gegevens.
Vandaar mijn vragen:
1. Hoe gebeurt de registratie in de Gentse OCMW-WZC?
2. Kan het Duffelse systeem in de ogen van de schepen een meerwaarde bieden voor
de Gentse WZC’s?

Antwoord

Bedankt voor uw vraag en interesse voor onze WZC.
Onze dienst ouderenzorg was reeds bekend met het systeem in Duffel en ze hebben dit bij
de begindagen van de coronacrisis ook onderzocht.
Het klopt dat ze het daar contactloos doen en pen en papier overbodig maken.
In onze WZC ligt er een lijst aan het onthaal waar elke bezoeker zich moet melden. Deze
lijst wordt na 14 dagen vernietigd.
We stellen vast dat ons systeem werkt.
We merken bij de bezoekers in onze WZC ook vaak dat zij een hogere leeftijd hebben en
niet altijd de ervaring hebben met zo’n digitale tools.
Het zou dus al zeker geen systeem zijn waar al onze bezoekers gebruik van kunnen
maken.
Momenteel zien we ook dat de bezoekregeling aan het versoepelen is. Zo kunnen de
nauwe knuffelcontacten tweewekelijks wisselen maar zijn ook andere sociale contacten
weer aan de orde, al is dat allemaal nog onder strikte voorwaarden.
In het systeem van Duffel heeft elk contact een gepersonaliseerde badge. Door de
versoepelingen, die we uiteraard toejuichen, is dit systeem volgens onze inschatting
moeilijk praktisch hanteerbaar.
Ook hopen we op nog meer versoepelingen als de vaccinatiegraad van de bevolking
vergroot en hopen we dat binnen enkele maanden registratie dan ook niet meer nodig is.

