
DATUM INSPECTIEBEZOEK 10/11/2020 OPDRACHTNUMMER

SITE Larenshof VERSLAGNUMMER

TYPE INSPECTIE VAZG REMEDIËRINGSPLAN OPGEMAAKT DOOR

DOOR (NAAM) Stijn Coppens GOEDKEURING RM

REDENEN INSPECTIE Covic-19 DATUM VERZENDING NAAR AGENTSCHAP

NON CONFORMITEIT

Module/deelmodule/voorwaarde Artikel/norm/SMK Omschrijving Actie Deadline Verantwoordelijke
Status 1=OK, 0= 

NOK

Handhygiëne

Niet alle wastafels zijn conform (bvb bij 1 geen 

pedaalemmer, bij diverse geen 

wegwerphanddoekjes in de dispenser) 

Alle lavabo' s worden gecontroleerd en  pedaalemmers waar nodig worden 

besteld/geplaatst
18/12/2020 HH ok

Handhygiëne

Niet alle wastafels zijn conform (bvb bij 1 geen 

pedaalemmer, bij diverse geen 

wegwerphanddoekjes in de dispenser) 

Dispensers met wegwerphanddoekjes worden dagelijks gecheckt, HH heeft ook 

aftekenlijst voorzien voor medewerkers om te checken en af te tekenen
01/12/2020 HH ok

Handhygiëne

Er is geen handalcohol in een dispenser voorzien 

in de onmiddellijke omgeving van elke kamer en 

in sommige gemeenschappelijke ruimtes

We zijn momenteel overal aan het plaatsen, 70% op 30/11 is geplaatst,  tl 11/12 is alles 

geplaatst 
11/12/2020 HH ok

Handhygiëne 1 mdwk geen zakflacon met handalcoholgel in zak
Dit is op heden niet mee van toepassing omdat er overal dispensers hangen in ons 

Woonzorgcentrum, ook op de beschermde afdeling. 
31/12/2020 HC & HVPK ok

Handhygiëne 2x/ dag high touch oppervlakken schoonmaken

1x/dag wordt dit gedaan en is ook bevestigd van poetsmedewerkers naar inspecteur, 

poetsmedewerkers konden ook aantonen wat het precies allemaal was. Echter 2x/dag is 

niet mogelijk omdat er niet genoeg FTE voor poets aanwezig is hiervoor. Hopelijk vanaf 

januari kunnen we FTE verhogen of  nieuw inzetten voor Onderhoud. Aftekenlijst voor de 

high touch oppervlakten zal ook bijgehouden worden vanaf 01/12/2021

01/12/2020 & 

begin 2021
HH ok

Registraties E-loket
Registratie in E-loket was 3x op 2 weken tijd niet 

ingevuld. 

Tijdens verlofdagen directie, HC laten invullen. Agenda punt van gemaakt om niet te 

vergeten
NVT Dir ok 

Bewonersgericht werken

Er wordt niet schriftelijk gecommuniceerd over de 

alternatieve contacmogelijkheden waarop 

vermoedelijke covid-19 bewoners beroep op 

kunnen doen tav bewoners, tav familie

Bezoek bij Covid+ residenten kan blijven doorgaan op afspraak, dit wordt altijd mondeling 

aan telefoon gemeld , alsook staat dit in onze schriftelijke communicatie vanaf heden. 

Daarnaast kan er een Portal Plus geinstalleerd worden waarmee er via video gebeld kan 

worden. . De Portal plus (video telefoon) staat ook aan het onthaal met uitleg erbij dat 

deze ten allen tijde kan geinstalleerd worden. 

11/12/2020 HC ok 

Totaal aantal non-conformiteiten: 7 Percentage: 100%
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