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FAQ COVID-19 

  
  Versie   30/04/2020 

 

VEELGESTELDE VRAGEN 

 

Er bestaan verschillende richtlijnen en procedures, specifiek voor de COVID-19-periode. Bekijk deze zeker goed. 
We verzamelden ze allemaal in ‘Maatregelen COVID-19’.  

Toch een bijkomende vraag? Stel ze zeker. Dat kan via communicatie@hvzwaasland.be. In dit document geven 
we telkens antwoorden op jullie vragen. Dit wordt dagelijks aangevuld.  

 

TIP! 

• De laatste updates worden aangegeven in een donkerdere kleur.  

• Door te klikken op de juiste titel in de inhoudsopgave raak je snel bij je onderwerp.  

• Op je desktop (dus niet op gsm) kan je ook op woord zoeken door op het vergrootglas te klikken 
bovenaan het document. 

  

mailto:communicatie@hvzwaasland.be
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0 WAT IS COVID-19 (CORONAVIRUS) EN HOE VERSPREIDT HET ZICH? 

Er zijn tal van websites waarop je deze informatie kan terugvinden. We raden info-coronavirus.be aan voor alle 
actuele en bevestigde informatie. 

1 AMBULANCE 

1.1 Op interventie 

1. Moeten ambulanciers meehelpen bij een horizontale evacuatie? 

We vragen onze ambulanciers om tijdens de evacuatie mee te helpen. Zo kan de inzet van het aantal 
manschappen beperkt blijven. Enerzijds om risico te beperken, anderzijds om materiaalbesparend te werken. 

Ambulancier overlegt met OOFF/OFF hoeveel brandweerm/v noodzakelijk zijn. 

2. Er is geen bezoek meer toegestaan in de ziekenhuizen (m.u.v. enkele diensten). Kunnen begeleiders 
van patiënten nog steeds meerijden met de ambulance? 

Ze kunnen meerijden, maar moeten wachten in de wachtzaal. We raden dit dus af, maar het blijft de 
beslissing van de persoon in kwestie. Geef dit mee aan de begeleider voor ze beslissen om mee te gaan en 
raad dit af. Uitzonderingen hierop zijn: 

- Een ouder die kind begeleidt. 
- Één begeleider bij een kritiek zieke patiënt. 

3. Welke weg moeten ambulanciers volgen op de spoedopname AZ Nikolaas? 

Zopas werd een nieuwe zone in gebruik genomen. De naam voor deze zone is NIKO (Niet-kritieke 
Opvang = vroegere garage). Momenteel wordt deze zone gebruikt voor patiënten op te vangen met 
vermoeden van COVID-19.  

Deze nieuwe zone heeft ook een effect op de werking van de spoedopname. Die richtlijn kan je hier 
vinden.  

 

1.2 PBM’s 

1. Hoe geeft men op de beste manier O2 aan een patiënt met het virus? 

Bij het opzetten van een masker ontstaat er toch een overdruk in het masker waardoor het virus 
uit het masker ontsnapt? 

De kans op verdere verspreiding via de overdruk binnenin het zuurstofmasker beschouwen we als uiterst 
klein. Er kan wel rekening gehouden worden met verspreiding via die weg. Het is dus van belang dat de 
ambulanciers zichzelf dus ook beschermen met de best passende PBM’s (cfr. richtlijnen). 

Je kan ook zuurstof toedienen met een bril 5l onder je chirurgisch masker.  

2. PBM-sets: moeten we deze altijd dragen? 

Nee. Wees er zuinig mee en gebruik het enkel als het echt nodig is. Neem wel nooit een risico. Breng jezelf 
niet in gevaar. Als je denkt dat het nodig is dan gebruik je het. 

3. Kunnen we de maskers P2/3 recupereren? 

We hergebruiken de P2/3-maskers enkel persoonlijk en voor de duurtijd van één shift. Daarna verzamelen 

we de gebruikte FFP2/3 maskers. Dit in afwachting van een ontsmettingsmethode. 

https://intranet.hvzwaasland.be/Campagnes/nieuws/Documents/200318_NIKO%20AZ%20Nikolaas.pdf
https://intranet.hvzwaasland.be/Campagnes/nieuws/Documents/200318_NIKO%20AZ%20Nikolaas.pdf
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4. Mag het ziekenwagenpersoneel hun overall aantrekken ter hoogte van de ziekenwagen bij een 
oproep en daar na de oproep terug uitdoen? 

We verwijzen je hiervoor naar de afspraken over welke PBM’s je wanneer kan dragen. 

5. Welke PBM’s moet ik dragen als het onduidelijk is of een patiënt symptomen vertoont? 

In geval er onduidelijkheid bestaat over eventuele luchtweginfectie en/of Covid-19-besmetting wordt de 

“strengere” beschermingsrichtlijn van toepassing. 

Voor elke interventie is het aangewezen om de patiënt (ongeacht zijn pathologie) onmiddellijk te screenen 

op eventuele koorts. 

Bij twijfel wordt overgegaan tot de strengere beschermingsmaatregelen. Als er geen aanwijzingen zijn op 

besmetting wordt dit als een ‘standaard’ ambulance-interventie afgehandeld (maar met chirurgisch masker). 

6. Kan ik als ambulancier nog steeds ambulancekledij meenemen naar huis om te wassen? 

Bij voorkeur wordt de ambulancekledij gewassen in de kazerne. Als dit logistiek niet mogelijk is (er is bv. 
geen permanentie in de kazerne, …) kleed je dan om in de kazerne. Stop jouw bevuilde ambulancekledij 
in een aparte tas en was jouw kledij thuis. Doe thuis de kledij apart in de wasmachine. Ga dus niet in 
ambulancekledij naar huis. Zo bescherm je het best jouw huisgenoten/gezinsleden.  

7. Ambulanciers moeten maskers dragen als ze binnen gaan in het ziekenhuis. Welk masker moeten we 

wanneer dragen? 

In AZ Nikolaas moet je een mondmasker dragen gedurende de hele tijd dat je aanwezig bent in de afdeling 
spoedopname: 

- Bij luchtweginfecties: verstrenging naar FFP2/FFP3 masker. Dit wordt weggegooid na gebruik.  
- Bij andere interventies: chirurgisch masker: masker behouden tijdens een ambulanceshift en te 

beschouwen als persoonlijk PBM. Maximumgebruik van 8 u, nooit opbergen in de zak mag wel rond 
de nek. Vervang een zichtbaar vervuild masker direct! 

Weet dat PBM’s niet onuitputbaar zijn in deze tijden dus gebruik ze niet onnodig en gooi ze enkel weg als het 

nodig is. 

 

1.3 Decontaminatie  

1. Hoe reinigen we veiligheidsbrillen/googles en gelaatsschermen? 

Gelaatschermen, veiligheidsbrillen en goggles worden gewassen. Je reinigt ze zelf met Umonium Spray. 

2. Komen er extra instructies over het correct verwijderen van de besmette PBM’s? 

Alles staat in onze algemene maatregelen.  

Het uittrekken van de gebruikte PBM’s verschilt in deze situatie niet van de standaardprocedure basisdeco 

die is aangeleerd voor het gebruik van de IGS-bakken in de autopomp. Pas gewoon dezelfde aangeleerde 

procedure toe. Infectierisico kan gezien worden als een biohazard incident. 

Daarnaast staan op elk Tyvek-pakje tekeningen die uitleggen hoe je correct een pak aan- en uitdoet. Deze 

verpakking heb je dus steeds bij en kan je zelfs met vuile handschoenen raadplegen. 
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3. Zou het niet beter zijn mocht de ziekenwagen in het ziekenhuis ontsmet worden in plaats van in de 

kazerne? 

Het virus kan eventueel aanwezig zijn op de harde oppervlakten van de ziekenwagen (aanwezig in druppels) 

maar vliegt niet zelf terug de lucht in. Dit levert dus geen extra risico op voor de brandweermannen. Zij 

komen niet in contact met het interieur van de ziekenwagen.  

De reiniging gebeurt volgens de richtlijnen van de bevoegde instanties. 

4. Moeten we de ambulance systematisch na elke inzet decontamineren? 

We decontamineren de ziekenwagen volgens de procedures. 

- 24/7-kazerne: Aan het begin van elke shift. 

- Niet 24/7-kazerne: Dag: aan het begin en einde van de shift. ANW: reinigen door vrijwilliger (op één 

uur). 

Na een inzet met een vermoeden van COVID-19 ontsmetten we extra. 

5. Mogen we ook sproeien in de cabines van de voertuigen? 

Neen. Neem oppervlakken binnen af met doek met water en zeep en daarna met een doek met Virkon. 

6. Hoe kunnen we onze radio’s ontsmetten? 

- Gebruik een zachte borstel om zichtbaar vuil of onzuiverheden te verwijderen. 

- Neem een vochtig doek met een verdunde zachte detergent om de buitenzijde van de radio schoon 
te maken. Gebruik geen schurende reinigingsproducten noch chemische reinigingsmiddelen in een 
spuitbus. Die kunnen bedrukkingen op alfanumerieke klavieren of andere opdrukken aantasten. 

- Sepura radio’s, zoals de STP9000, SC20, SC21 en de explosievrije STP8X serie hebben de IP67-
beschermingsklasse. Zij zijn geschikt om af te spoelen onder stromend water met een zachte 
detergent. Let erop dat de batterij en de antenne op de radio bevestigd zijn vooraleer je afspoelt 
onder stromend water. 

- Na het spoelen schud je de radio. Dit om overtollig water vanonder de toetsen te verwijderen 
vooraleer je de radio droog dept. 

- Dep de radio droog met een stofvrij microvezeldoek en ontsmet de radio met universele 
ontsmettingsdoekjes. Gebruik geen haardroger of enig ander warmteproducerend toestel om de 
radio’s te drogen. 

- Handmicrofoons aan carkits of mobiele radio’s kan je reinigen met een vochtige doek met een 
zachte detergent en universele ontsmettingsdoekjes. 

- Laat even opdrogen vooraleer je de radio opnieuw gebruikt. 

 

  

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_ambulanciers_NL.pdf


 

  Pagina 6 van 18 

2 BRANDWEER 

2.1 PBM’s 

We geven alle informatie over PBM’s in het document ‘BW_PBM’. 

1. Wat moeten we dragen tijdens een interventie met vermoeden van COVID-19? 

We hebben speciale PBM-sets voor interventies met corona. Niet iedereen moet een coronaset dragen, 

enkel degenen die besmet kunnen worden. 

We leggen het duidelijk uit via ‘Welke PBM’s draag ik op een brandweerinterventie?’. 

2. Moeten we altijd alle PBM’s dragen? 

Nee. Wees er zuinig mee en gebruik het enkel als het echt nodig is. Neem wel nooit een risico. Breng jezelf 
niet in gevaar. Als je denkt dat het nodig is dan gebruik je het. 

3. Kunnen we de maskers P3 recupereren? 

We hergebruiken de P3-maskers niet, in principe zijn dit wegwerpgoederen. Vanaf nu verzamelen we de 

gebruikte FFP2/3 maskers dit in afwachting van een ontsmettingsmethode.  

Veiligheidsbrillen en goggles worden wel gewassen. Je kan ze zelf makkelijk reinigen met Umonium Spray. 

4. Kunnen we mondmaskers bestellen voor de werkgroep ademlucht?  

Voor het onderhoud van de ademlucht is het vooral van belang dat de handhygiëne strikt wordt toegepast 
(handen wassen, werken met handschoenen). Het dragen van een mondmasker is niet nodig. Hou wel 
rekening met de zonale richtlijnen, medewerkers die niezen, hoesten… voeren geen onderhoud uit. 

 

2.2 Decontaminatie  

1. PBM-sets: Kunnen we de goggles zelf reinigen? 

Voor een vlottere werking kan elke post de eigen goggles/veiligheidsbrillen reinigen. De 
goggles/veiligheidsbrillen kan je eenvoudig reinigen. Zie SOP BW_PBM. 

Dat wil zeggen dat we de nieuwe PBM-sets leveren zonder deze goggles/veiligheidsbrillen. 

2. Hoe reinig ik best mijn interventielaarzen?  

Week met een natte doek met zeepsop slijk los (voeten grondig vegen). Daarna kan je via een tweede doek 
met vers zeepsop in de wagen stappen.  

De laatste richtlijnen kan je terugvinden op het intranet. 

3. Recycleren op interventie: welke kleur colsonbandjes gebruiken we voor recyclage, welk voor 
wegwerp? 

Oranjerood = wegwerp. 

Geel = recycleren. 

4. Wat is de juiste volgorde om PBM’s op interventie te decontamineren? 

Trek op aangegeven wijze je PBM’s uit, die je correct recycleert of wegwerpt. Daarna reinig je jouw laarzen 
voor je in het voertuig stapt. 
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5. Komen er extra instructies over het correct verwijderen van de besmette kledij (pbm’s)? 

Het uittrekken van de gebruikte PBM’s verschilt in deze situatie niet van de standaardprocedure basisdeco 

die is aangeleerd voor het gebruik van de IGS-bakken in de autopomp. Pas gewoon dezelfde aangeleerde 

procedure toe. Infectierisico kan gezien worden als een biohazard incident. 

Daarnaast staan op elk Tyvek-pakje tekeningen die uitleggen hoe je correct een pak aan- en uitdoet. Deze 

verpakking heb je dus steeds bij en kan je zelfs met vuile handschoenen raadplegen. 

6. In sommige zones ontsmet men systematisch de cabines van de voertuigen, gaan we dit ook invoeren? 

Gelet op het feit dat het coronavirus een druppelinfectie is en er een beperkte voorraad is van ontsmettende 
middelen, is het voldoende om de cabines dagelijks te reinigen met water en zeep. Systematisch ontsmetten 
is tot nader bericht niet nodig.  

Na een inzet met een vermoeden van COVID-19 ontsmetten we de cabines wel volgens de procedures. 

7. Hoe kunnen we onze radio’s ontsmetten? 

- Gebruik een zachte borstel om zichtbaar vuil of onzuiverheden te verwijderen. 

- Neem een vochtig doek met een verdunde zachte detergent om de buitenzijde van de radio schoon 
te maken. Gebruik geen schurende reinigingsproducten noch chemische reinigingsmiddelen in een 
spuitbus. Die kunnen bedrukkingen op alfanumerieke klavieren of andere opdrukken aantasten. 

- Je Sepura radio’s, zoals de STP9000, SC20, SC21 en de explosievrije STP8X serie hebben de IP67-
beschermingsklasse. Zij zijn geschikt om onder stromend water met een zachte detergent afgespoeld 
worden. Let erop dat de batterij en de antenne op de radio bevestigd zijn vooraleer je begint met 
het afspoelen onder stromend water. 

- Na het spoelen schud je de radio. Dit om overtollig water vanonder de toetsen te verwijderen 
vooraleer je de radio droog dept. 

- Dep de radio vervolgens droog met een stofvrij microvezeldoek en ontsmet de radio met universele 
ontsmettingsdoekjes. Gebruik geen haardoger of enig ander warmteproducerend toestel om de 
radio’s te drogen. 

- Handmicrofoons aan carkits of mobiele radio’s kan je reinigen met een vochtige doek met een 
zachte detergent en universele ontsmettingsdoekjes. 

- Laat even opdrogen vooraleer je de radio opnieuw gebruikt. 

8. Kunnen we de deco-procedure ook op de interventieplaats toepassen? 

De deco-richtlijnen moeten nauwgezet toegepast worden. De interventieleider kan beslissen om de 
decoprocedure op de interventieplaats zelf toe te passen als hij/zij dit noodzakelijk vindt. Dat kan door de 
nodige middelen ( sproeibus met VIRKON-S) ter plaatse te vragen. 

 

2.3 Hygiëne 

1. In welke mate beschermt het zelfgemaakt mondmasker mij? 

Het beschermt in de eerste plaats de omgeving tegen de drager. Het beschermt de drager niet. Het is geen 
PBM maar een collectieve beschermingsmaatregel. Deze kan pas goed werken als iedereen zijn/haar masker 
draagt. 
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3 IN DE KAZERNE 

3.1 Decontaminatie 

1. Nocolyse, Ummonium, Javel, Dettol, Virkon,…? Wat is het nu? 

Op dit moment zijn er verschillende desinfectiemiddelen in omloop, elk met hun eigen gebruiksvoorwaarden 
of toepassingen. Volg de instructies zoals we die beschrijven in de maatregelen. 

 OPGELET: eerst zeep en water, dan desinfectie. 

2. Kan het oude ontsmettingstoestel (Umonium Airborne) gebruikt worden om de slaapvertrekken 
en dergelijke te ontsmetten? Is er al duidelijke communicatie gegeven of dit nu 
kankerverwekkend is? 

Umonium airborne is een biocide zoals Nocolyse. Dit product is niet kankerverwekkend! Huckert's,  de 

producent van Airborne, heeft geen toelating meer om Airborne te verdelen. We gebruiken dit product niet. 

Slaapvertrekken worden ontsmet. 

Het virus zweeft ook niet zomaar in de lucht. In een onverstoord lokaal dwarrelt het na enige tijd neer. Dan 

volstaat het om enkel oppervlakken te reinigen/ontsmetten. 

3. Heeft het zin om ‘s morgens de slaapvertrekken te ontsmetten met het Nocolysetoestel? 

5 minuutjes Nocolysetoestel in een slaapvertrek heeft echt geen zin. Het virus wordt overgedragen door 
contact met vervuilde oppervlakken of door inademing van aerosolen. Het blijft niet rondzweven in de lucht. 
Oppervlakken reinigen met water en zeep en vervolgens ontsmetten is de juiste manier. Nocolyse houden we 
voor het desinfecteren van de ambulance (hogere blootstelling mogelijk). Nocolyse is niet onuitputtelijk.  

Hygiënetips voor de leefruimtes vind je in de SOP hygiëne in de kazerne. 

 

3.2 Hygiëne 

1. Wat met de externe poetsdienst? 

De externe poetsdiensten mogen gewoon hun werk doen. Hygiëne is extra nodig in deze tijden en is dus 

eerder risicobeperkend dan risicoverhogend. Wijs hen wel op onze interne richtlijnen en zorg dat zij gebruik 

kunnen maken van onze faciliteiten voor een goede handhygiëne. 

2. Wat met intern onderhoudspersoneel? Zijn er extra maatregelen nodig? 

Onze poetsdames zijn vanaf 4 mei opnieuw voltijds aanwezig in de kazerne. 

Verhoogde hygiëne in de kazerne blijft een verantwoordelijkheid van iedereen. 

4. In de meeste posten vinden piket-/onderhoudstaken plaats om het interventiemateriaal operationeel 
te houden. Kunnen deze piketten verder georganiseerd worden? 

De blijvende operationaliteit van de posten is uiteraard van belang. Daarnaast is het maximaal vermijden van 
contact en het bewaren van ‘social distancing’ misschien zelfs nog belangrijker. We willen dus vermijden dat 
collega’s onnodig extra met elkaar in contact komen. 

Het terug operationeel stellen van het interventiemateriaal gebeurt dus bij voorkeur onmiddellijk na de 
interventie zelf en door dezelfde groep personen die opgeroepen was. Indien toch noodzakelijke 
onderhoudstaken worden vastgesteld (die we zelf kunnen oplossen) in of rond de kazerne, wordt dit best 
overgemaakt aan de postoverste. Die kan dan de noodzaak en opportuniteit van het extra contact evalueren. 
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5. Onze vrijwilligers doen geen pikettaken meer: hoe moeten onze kazernes onderhouden worden? Via 

de beroepsambulanciers? Mogen we hier vrijwilligers voor oproepen als postverantwoordelijke? 

Probeer zoveel als mogelijk om na de interventie alles te reinigen. Toch een extra onderhoud nodig op vlak 

van hygiëne? Roep gerust een vrijwilliger op. 

6.  Mogen we de fitnesszalen in de kazerne gebruiken?  

We sluiten de fitnesszalen om besmetting te voorkomen. We willen wel meegeven dat fitte mensen minder 

kans hebben om ziek te worden. Blijf dus wel in beweging in de buitenlucht. 

7. Mogen we nog samen met de ambulanciers/operationelen pauze nemen? 

Om te vermijden dat onze operationele medewerkers uitvallen met ziekte worden de personeelscategorieën 

gedurende deze periode zoveel mogelijk gescheiden met respect voor de social distancing (1,5 meter 

afstand). Zowel voor de pauzes als voor het middagmaal voorzien we aparte locaties voor 

brandweerpersoneel/ambulancepersoneel/administratie. Dit kan licht variëren per post. 

8. Hoe zit het met leveranciers? 

Veel leveringen liggen stil bij de bedrijven zelf. Als ze toch leveren proberen wij om leveranciers zo min 

mogelijk toegang te geven tot de kazernes. Ze blijven preferabel in de inkom wachten, waar een aanwezig 

personeelslid de levering ophaalt. 

9. Mogen we nog koken in de keukens van het werk? 

Ja, tot nader bericht kan de keuken verder worden gebruikt. Bekijk ook de aparte richtlijn rond hygiëne in de 

keuken. Handhygiëne en extra poetsen zijn een must. Heb aandacht voor jouw eigen eetplek en bestek! 

 

  

https://intranet.hvzwaasland.be/Campagnes/nieuws/Documents/200318_Hygi%C3%ABne%20HVZWaasland.pdf
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4 GEPLANDE OPDRACHTEN 

4.1 Opleiding extern en examens 

1. Gaat mijn les/examen in PAULO door? 

De brandweerscholen starten langzaamaan terug op. Onze dienst VTO geeft tijdig een seintje over 
heropstart. 

2. Kan mijn interne opleiding doorgaan? 

Daarvoor bekijk je best de voorwaarden voor het opnieuw opstarten van VTO. 

3. Heeft het al zin om de mensen aan te sporen te beginnen herplannen naar gelijkaardige 
opleidingen in het najaar? 

Na deze periode bepaalt de zonale werkgroep VTO de impact stuurt indien nodig de zonale oefencyclus bij: 

- Attestopleidingen worden herpland in een latere fase. Dit als de impact meer zichtbaar wordt EN alle 
openstaande plaatsen maximaal ingevuld zijn. 

- Het initiatief tot het herplannen van de basisopleidingen is weggelegd voor PAULO. 
- Herplannen van permanente vormingen dient afgestemd te worden in de posten zelf. 

4. Wat is de impact op de geregistreerde oefenuren? 

De dienst VTO zal naar aanleiding van al deze maatregelen de impact op de oefencyclus bekijken en hiermee 
rekening houden. 

5. Ik mag niet deelnemen aan mijn examen. Ben ik dan een examenkans kwijt? Wat als ik niet slaag voor 
het herexamen? Normaal gezien moet ik dan de hele module opnieuw volgen.  

De opleidingen worden opgeschort, dit impliceert dat ook de examenkans mee opgeschort werd en er dus 

van uitgegaan mag worden dat die examenbeurt mee opschuift. Je krijgt evenveel kansen als ervoor. 

6. Wat met rijopleidingen en - examens? 

De Vlaamse regering heeft beslist om de externe rijopleidingen en -examens op te schorten vanaf maandag 
16 maart, vanwege het risico op overdracht van het coronavirus. De beslissing slaat op de rijopleiding, het 
vormingsmoment, het terugkommoment en de nascholing in het kader van vakbekwaamheid en de 
theoretische en praktische examens voor het behalen van het rijbewijs. 

De opschorting duurt totdat de Vlaamse regering een nieuwe beslissing neemt. 

 

4.2 Opleiding en training intern 

1. Kunnen oefeningen op shift/in dienst nog doorgaan? 

Oefeningen in dienst zijn gewone arbeidstijd. Je komt sowieso in contact met je ploeg. Oefeningen of andere 

werkzaamheden maken geen verschil uit in de verspreiding van het virus. 

2. Mogen we oefenen met adembescherming? 

Oefeningen met adembescherming worden tot nader bericht geschrapt om inzetbaarheid bij effectieve 

interventies te kunnen garanderen. 
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4.3 Vergaderingen en externe contacten 

1. Ik heb een vergadering. Kan ik die laten doorgaan? 

We vermijden zoveel als mogelijk contact met externen. Zeker in de kazerne. Probeer via Teams een 
videovergadering te organiseren. 

2. Ik heb een vergadering van Netwerk Brandweer. Gaat die nog door? 

Alle vergaderingen van Netwerk Brandweer worden afgelast tot nader bericht tenzij het digitaal kan 
doorgaan. In zeer uitzonderlijke gevallen kan er fysiek vergaderd worden. 

3. Wat met ingebruikname rondgangen voor brandpreventie? 

Voorlopig worden geen plaatsbezoeken gedaan in het kader van brandpreventie. Vaak gaat dit over 
gebouwen die sowieso al gesloten zijn voor het publiek (ouderentehuizen, ziekenhuizen…). In dringende 
gevallen kan de preventionist oordelen of het risico beperkt blijft tot ‘1 op 1’-contact. 

4. Wat met BPA-bezoeken? 

Er worden momenteel geen huisbezoeken gedaan door BPA’ers. Deze kunnen makkelijk uitgesteld worden 
tot na deze periode. 

5. Geen zitdagen GSD-V 

Naar aanleiding van de maatregelen in verband met het coronavirus, heeft GSD-V ook hun werking moeten 
aanpassen. Er werd beslist alle zitdagen tot en met de paasvakantie op te schorten. 

GSD-V blijft bereikbaar via mail en telefoon. Aanvragen voor premies en tussenkomsten medische kosten 
worden bij voorkeur via mail bezorgd. 

6. Kunnen afspraken doorgaan met bijvoorbeeld de keuringsdienst van materiaal? 

Keuringen zijn gerelateerd aan veiligheidsproblematiek. Daarnaast zijn dit ‘1 op 1’-contacten. Deze gaan 
gewoon door. 

 

4.4 Evaluatie en (medische) keuring 

1. Mijn DGH-badge vervalt zeer weldra. Ik had een afspraak bij Paulo voor mijn 5-jaarlijkse proef. Ik doe 
mijn 5-jaarlijkse proef wel of niet? Wat dan met de geldigheid van mijn aflopende badge? 

Alle DGH-opleidingen aan Paulo worden tot nader bericht opgeschort. Dit is ook zo voor de geplande 5-
jaarlijkse proeven. De DGH-badges die aflopende zijn worden voorlopig automatisch verlengd met 3 
maanden (eventueel langer i.f.v. de noodzaak). De badges blijven dus voorlopig verder geldig. 

2. Gaan medische onderzoeken door? 

De geplande medische onderzoeken zijn tot nader bericht geannuleerd, net zoals de rondgangen. 

3. Mogen de functioneringsgesprekken doorgaan? 

Ben je sowieso samen op dienst? Dan kunnen de functioneringsgesprekken tussen personeelslid en 
leidinggevende doorgaan mits de zonale richtlijnen worden gerespecteerd (de nodige afstand bewaren en 
goede handhygiëne).  

Kom niet speciaal naar de kazerne voor een functioneringsgesprek. De deadline wordt herbekeken. 
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4. Wat met chauffeurs waarvan binnen deze periode de medische keuring vervalt? 

Als het rijbewijs reeds voor de “lock down”-maatregelen is vervallen, dan is uiteraard het rijbewijs niet geldig. 
Indien het rijbewijs vervalt tijdens de “lock down”-maatregelen, dan krijgen deze personen tijd tot na deze 
maatregelen. Je moet wel zo snel als mogelijk nadien naar de medische schifting te gaan. 

5. De geldigheid van de getuigschriften van sommige duikers en gaspakdragers verloopt in april 2020. 
Gelet op de Covid-19-maatregelen worden er geen recyclagetests georganiseerd door de 
opleidingscentra. Kunnen deze duikers en gaspakdragers nog deelnemen aan interventies? 

De huidige maatregelen inzake Covid-19 vormen een situatie van overmacht. Zoals vermeld in vraag IV.3 kan 
de overmacht erkend worden wanneer het onmogelijk is om verplichte oefeningen te volgen. Dit geldt ook 
voor de verlenging van het getuigschrift. 

Van zodra de recyclagetesten wel opnieuw georganiseerd worden, zal men deze moeten afleggen en slagen 
om de geldigheid van zijn getuigschrift te verlengen. 
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5 BESMETTING EN ZIEKTE 

5.1 Besmetting 

1. Was de patiënt die ik gisteren vervoerde COVID-19 positief? 

Dat is persoonlijke informatie. Om ieders veiligheid te garanderen, handel je steeds alsof elke patiënt met 

een vermoeden van COVID-19 ook echt positief is. 

 

5.2 Ziekte 

1. Als ik een coronabesmetting oploop tijdens het werk, is dit dan een arbeidsongeval? 

Dit zal geval per geval bekeken worden.  

Om als arbeidsongeval erkend te kunnen worden, moet je als slachtoffer het bewijs leveren van de plotse 
gebeurtenis die aan de basis ligt van het oplopen van dit virus. Dit kan het contact zijn tussen jou en een 
besmet persoon. De moeilijkheid is het duidelijk aantonen en bewijzen van het precieze contact waardoor je 
de besmetting hebt opgelopen. Indien dat niet expliciet bewezen kan worden, is er geen tussenkomst van de 
arbeidsongevallenverzekering. 

Als de arbeidsongevallenverzekering niet tussenkomt, kan een aanvraag voor tussenkomst in beroepsziekten 
overwogen worden. Ook hier dien je aan te tonen dat de ziekte haar bepalende en directe oorzaak heeft in 
de uitoefening van de functie. De bevoegde instantie (Fedris) is momenteel nog een procedure aan het 
uitschrijven. Verdere concrete inlichtingen volgen dus nog. 

2. Hoe contacteren we het ziekenhuis als iemand van ons besmet is?  

Contacteer je ploeg- of postverantwoordelijke. Zij nemen contact op met de coördinator DGH. De zonale 

coördinator DGH (Lt. Gerd Van Cleemput) fungeert als contactpersoon. 

3. Wat indien iemand "op dienst" plots symptomen blijkt te vertonen? Welke reflex naar de overige 

ploegleden? 

Bekijk zeker onze richtlijnen in het document over de maatregelen COVID-19. 

Vertrek niet naar het werk als je symptomen én koorts vertoont. Als het toch pas op het werk gebeurt en je 

hebt alleen milde symptomen (dus geen koorts) dan kan je verder werken mits het correct toepassen van de 

handhygiëne en het dragen van een chirurgisch masker.  

Heb je symptomen én koorts? ga dan naar huis en bel je huisarts, vertel je huisarts dat je zorgverlener bent. 

Indien volgens de arts extra maatregelen nodig zouden zijn, communiceer je die aan je postoverste. Zij 

lichten de ploeg in. 

- Blijf je gezondheid opvolgen. 

- Bij symptomen zonder koorts: masker dragen ter bescherming. 

- Bij opkomende koorts (boven 37,6): werkvloer verlaten.  
Licht je ploegverantwoordelijke in. Er zal een sneltest gebeuren na 5 dagen. Als we sneller testen zijn 
er vaak vals negatieve resultaten. Daarom doen we dit pas na 5 dagen. 
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4. Een familielid is ziek. Moet ik ook preventief thuisblijven? 

Wie niet ziek is, komt werken. Als zorgverlener mag je, zelfs met milde symptomen, en mits het correct 

toepassen van een strikte handhygiëne en het dragen van een chirurgisch masker blijven werken. Dit is zo 

opgenomen in de richtlijnen voor de huisartsen.  

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_GP_NL.pdf.  

Let op, bij symptomen én koorts moet je wel in thuisisolatie! (zie ook vraag 4) 

5. Ik ben terug genezen. Wat nu? 

Personen dienen een medisch attest voor te leggen dat ze geschikt zijn. Draag voor alle zekerheid wel een 

chirurgisch mondmasker als je opnieuw start. Zeker tot 1 week nadat je genezen bent (geen symptomen 

meer vertoont). 

6. Ik ben niet COVID-19 positief, maar ben wel ziek. 

We willen continu monitoren hoe operationeel onze organisatie is. Het is belangrijk dat jullie het ook 

doorgeven als jullie ziek zijn, los van COVID-19 (corona). Op dat moment ben je namelijk niet inzetbaar.  

 

  

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_GP_NL.pdf
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6 ALGEMENE WERKING 

6.1 Attest van tewerkstelling 

1. Attest van tewerkstelling zodat we kunnen aantonen dat we ons verplaatsen in opdracht van 
hulpverlening 

Iedereen heeft een attest van tewerkstelling ontvangen in zijn/haar mailbox. Dit kunnen jullie 
voorleggen aan de politie indien jullie gecontroleerd worden.  

6.2 Ouderschapsverlof 

1. Heb ik recht op bijkomend ouderschapsverlof door COVID-19? 

Sinds 2 mei 2020 werd een nieuwe, bijkomende vorm van ouderschapsverlof geïntroduceerd, gekoppeld aan 
het Covid-19 virus. Deze vorm van ouderschapsverlof, staat los van het gewone ouderschapsverlof en wordt 
dus niet aangerekend op dat krediet.  

Het corona-ouderschapsverlof kan toegekend worden aan zowel operationeel beroepspersoneel als aan het 
administratief en technisch personeel, onder volgende voorwaarden:  

• Je bent minstens 1 maand in dienst bij de zone; 

• Je vermindert je prestaties met 1/5 of 1/2; 

• Je kind heeft de leeftijd van 12 jaar (of van 21 jaar voor mindervalide kinderen) nog niet bereikt.  

Dit verlof kan ook opgenomen worden door adoptieouders of pleegouders.  

Je kan gebruik maken van dit verlofstelsel van 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020.  

Alle informatie vind je hier. 

 

6.3 Operationele inzet 

1. Wat als we in een extreme fase terecht komen? Alarmeren we het beroepspersoneel van thuis 
uit? Verzekeren we enkel een minimumbezetting in de posten? 

Door het maximaal respecteren van deze maatregelen proberen we te vermijden dat we in een dergelijke 
extreme fase terecht komen. De situatie wordt continu opgevolgd. Als het nodig is nemen we bijkomende 
maatregelen.  

2. Mocht een vrijwilliger technisch werkloos worden door COVID-19, kan hij zich dan beschikbaar 
stellen voor de hulpverleningszone, zonder in de problemen te komen met de RVA? 

Voor Covid-19 konden leden van de vrijwillige brandweer die een uitkering genieten van de RVA enkel 
activiteiten met levensgevaar cumuleren.  Ondertussen gelden voor de periode van 1/02 tot en met 
30/06/2020 een aantal afwijkende bepalingen. De laatste richtlijnen van de RVA geven aan dat cumulatie 
mogelijk is. In deze link vind je de nodige informatie rond tijdelijke werkloosheid. Rubriek ‘hebt u als tijdelijke 
werkloze recht op een uitkering’, onderdeel vergoedbaarheidsvoorwaarden. 

Voor de periode van 01/03 tot 30/06/2020 moet je als tijdelijk werkloze geen controlekaart bijhouden. 

3. Mag ik als dispatcher/vrijwillig (brandweerman)-ambulancier mijn twee taken blijven 
combineren? 

Zowel de dispatcher als de (brandweerman)-ambulancier zijn een essentiële schakel om onze 
organisatie operationeel te houden. Vanuit Binnenlandse Zaken worden de zones aanbevolen de 

https://intranet.hvzwaasland.be/Campagnes/nieuws/Documents/Ouderschapsverlof_COVID-19.pdf
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0.
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activiteiten binnen hun zone te rangschikken volgens prioriteit. De continuïteit van zowel de meldkamer 
als de ziekenwagen behoort ongetwijfeld tot de noodzakelijke activiteiten die permanent verzekerd 
moet worden. De evolutie van Covid-19 heeft ons als organisatie ertoe aangezet om volgende 
maatregelen te nemen: 

• Aan de burgerdispatchers wordt gevraagd om hun functie van vrijwillig ambulancier, intern of 
extern aan onze organisatie, tijdelijk on hold te plaatsen en zich enkel in te zetten voor de 
meldkamer; 

• Aan de vrijwillige (brandweerman)-ambulancier wordt gevraagd om zich enkel in te zetten voor 
de ambulancezorg en niet voor de meldkamer. 

Het betreft een uitzonderlijke maatregel die noodzakelijk is om enerzijds de verspreiding van het virus 
tegen te gaan en anderzijds om zowel de meldkamer als de ziekenwagen operationeel te houden.  

4. Zijn de eerder genomen maatregelen rond intrekking van verlof nog steeds van toepassing? 

Vanaf 4 mei zijn de gebruikelijke regels rond verlof terug van toepassing. Dit betekent dat aanvragen en 

intrekkingen van verlof in overleg met de dienst- of ploegverantwoordelijke gebeurt. 

 

Als het college je een dienstvrijstelling heeft toegekend is het niet mogelijk om je verlof in te trekken.   

 

6.4 Technische diensten en preventie 

1. Kan de hydrantenploeg nog op pad om de hydranten te controleren? 

Vanaf 4 mei 2020 kan de hydrantenploeg opnieuw voltijds ingezet worden. 

2. Mogen we sleutelkluizen controleren? 

Bij het controleren van sleutelkluizen aan bedrijven is er geen contact met personen. Dit kan opnieuw 
gebeuren. De kluis wordt gereinigd na gebruik. 

3. Kunnen we de preventiebezoeken opnieuw opstarten? 

We stemmen dit af met Netwerk Brandweer.  

 

6.5 Bereik administratieve diensten 

1. Kunnen we nog bellen naar de organisatie? 

We blijven bereikbaar. We werken gewoon van thuis uit. De meldkamer neemt tijdelijk de baliefunctie over. 

Daarnaast kan je steeds het rechtstreeks nummer van je post bellen of een mail sturen naar de juiste dienst. 

Al onze medewerkers proberen je zo goed als mogelijk te helpen van thuis uit. 
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7 TELEWERK 

7.1 Telewerk 

1. De lessen worden opgeschort en er wordt aangeraden om kinderen thuis te houden, maar ook om hen 
niet naar grootouders te brengen. Hoe staat de zone tegenover telewerken als de kinderen thuis zijn? 

Op dit ogenblik wordt het telewerken verruimd voor diegenen die reeds in de mogelijkheid zijn om te 
telewerken, ongeacht of de kinderen nu thuis zijn of in de schoolopvang terecht kunnen. Medewerkers die 
telewerken worden geacht de nodige prestaties te leveren. We vertrouwen jullie daarin. 

Het basisidee is dat we de dienstverlening trachten te garanderen. Elke dienstverantwoordelijke maakt met 
jullie afspraken omtrent permanentie, beschikbaarheden en telewerken. 

Heb je onvoldoende werk? Dan kan je altijd werk ophalen of desgevallend verlof aanvragen.  

2. Vandaag krijgen we 7uren en 36 minuten voor een dag telewerk. Wat als we meer uren presteren in de 
weken die we thuis zijn? 

Ook in het kader van het coronavirus blijven de afspraken rond telewerk gelden. Dit betekent dat een dag 
telewerk beschouwd wordt als een normale werkdag van 7u36. Er kan geen glijtijd opgebouwd worden. 
Indien om dienstredenen extra uren gepresteerd moeten worden, blijven de bepalingen van de RPR van 
toepassing, afdeling overuren. Hiertoe worden vooraf de nodige afspraken gemaakt met de 
dienstverantwoordelijke. De huidige praktische afspraken blijven ook hier gelden (aanvraagprocedure). 

3. Mogen we ook op zaterdagen werken i.p.v. op een weekdag? 

De vraag die hier mee gesuggereerd wordt, is of we de mogelijkheid laten om weekdagen om te ruilen in 
tewerkstelling tijdens het weekend, niet vanuit het oogpunt 'overuren'. Uiteraard zijn voor onregelmatige 
prestaties tijdens het weekend de toeslagen overeenkomstig de RPR van toepassing - afhankelijk van het 
niveau. We gaan voorlopig niet in op de ruilvraag tenzij om gemotiveerde redenen, te richten aan de 
bevoegde directie.  

Indien om dienstredenen extra uren gepresteerd moeten worden (bv. op zaterdag), blijven vooralsnog de 
bepalingen van de RPR van toepassing, afdeling overuren. Hiertoe worden vooraf de nodige afspraken 
gemaakt met de dienstverantwoordelijke. De huidige praktische afspraken blijven ook hier gelden 
(aanvraagprocedure). 

4. Volgens de regeling krijgen we een vergoeding van 10 euro als je minstens twee dagen van thuis 
uit werkt (voor internetverbinding en pc en randapparatuur). Wordt hier ook een 
tegemoetkoming in voorzien gezien er aanzienlijk meer elektriciteit, water en verwarming wordt 
verbruikt dan het maximum van 4 dagen per maand? 

We voorzien geen bijkomende vergoeding. Het telewerken wordt vooral mogelijk gemaakt en gestimuleerd 
om medewerkers niet extra bloot te stellen aan risico’s. Het vertrekt dus vanuit een beschermingsmaatregel 
voor de medewerker zelf.  

De vergoeding van 10 euro om thuis te werken (met een minimum van twee dagen) blijft gehandhaafd. 

Recent is een handleiding rond ‘bellen met Jabber’ verspreid. Op die manier bel je vanop je smartphone alsof 
je belt met een werkgsm. Dus zonder eigen belminuten te verbruiken. Het is de bedoeling dat dit middel om 
te bellen wordt gebruikt.  

Indien je extra telefoonkosten had voor professionele doeleinden tussen 18 maart en 20 april, kan je een 
aanvraag tot terugbetaling indienen. Gebruik het (digitaal) formulier ‘terugbetaling onkosten’. We vragen om 
op je factuur de gesprekken voor de zone aan te duiden en die mee te sturen. Die worden terugbetaald. 
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5. Kan ik één dag telewerk spreiden over meerdere dagen? Kan ik verlof inplannen wanneer het niet 
haalbaar blijkt om een volledige dag te telewerken? Kan ik continu aan telewerk doen? 

We wijken tijdelijk af van het huidig kader voor telewerk. Volgende flexibele afwijkingen worden tijdelijk 
toegestaan: 

• Er wordt 100% ingezet op telewerk daar waar mogelijk. Kan je thuiswerken, doe dat dan ook. 

• Indien je onvoldoende uren kan spenderen aan telewerk, kan je verlof in uren nemen. Bijvoorbeeld 
7u aan telewerk leidt tot een verlofaanvraag van 36 minuten indien deze uren niet ingehaald worden 
op een later moment in de week. 

• De normale arbeidstijd bedraagt 38 uren per week. De organisatie verwacht dat je in het kader van 
telewerk deze 38 uren gemiddeld op weekbasis presteert. Indien je 2 dagen aan telewerk doet, dan 
lever je gespreid over die 2 dagen in totaal 15,20 uren (15u12’). Er kunnen geen glij-uren opgebouwd 
worden maar je kan je uren wel spreiden op weekbasis. 

Bespreek deze afwijkingen in ieder geval met je dienstverantwoordelijke. 

Registreer nog steeds al je aanvragen (telewerk, verlof,…) volgens de bestaande procedure en in overleg met 
je dienstverantwoordelijke.  

6. Kan ik support vragen aan Ebo als ik problemen heb met mijn laptop? 

Zeker. Weet wel dat zij enkel kunnen helpen bij problemen met je laptop van het werk of Citrix-gerelateerde 
problemen. Dat kan je zoals steeds aanvragen via het serviceportaal. 

Werk je op je eigen laptop? Dan kunnen ze helpen met Citrix en O365. Met problemen met je laptop kunnen 
zij je niet verder helpen. 

7. Worden we in mei terug verwacht in de kazerne? 

Nee. We blijven nog de hele maand mei telewerken. We bekijken de optie om jullie de mogelijkheid te geven 
om vanaf 18 mei 2020 in afspraak met je diensthoofd beperkt naar de kazerne te komen. 

 


