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Corona nieuwsbrief 8 juni 2020 

 
Beste bewoner, medewerker, familie 
Beste betrokkene 
 
Sinds het begin van de Corona crisis  medio maart 2020, hebben we als WZC een bewogen en intensief parcours 
achter de rug. Zoals we jullie hebben gecommuniceerd zijn ook wij niet gespaard gebleven van dit akelige virus. 
Mede door de tomeloze inzet van al onze medewerkers zijn we er voorlopig in geslaagd deze crisis het hoofd te 
bieden. Het “volhouden” heeft gewerkt en we zijn dan ook blij jullie te kunnen meedelen dat ons WZC momenteel  
Corona vrij is. Hierdoor kunnen wij enkele van onze maatregelen stapsgewijs  afbouwen. Verdere afspraken kunnen 
jullie lezen in deze update.  
Nogmaals willen wij onze dank laten blijken voor jullie steun en begrip in deze moeilijke tijden. 
 
Een dikke pluim wil ik geven aan al onze collega’s en medewerkers, die elke dag in moeilijke omstandigheden en in 
grote onzekerheid het beste van zichzelf blijven geven om al onze bewoners de meest optimale zorg te 
verstrekken.  
CHAPEAU en een DIKKE MERCI voor iedereen! 
 
Waar staan we vandaag? 
Sinds de algemene testing van dinsdag 5 en woensdag 6 mei van al onze bewoners en personeelsleden, zijn er in ons 
WZC geen positieve testen meer geweest.  
Dinsdag 2 juni zijn alle bewoners van de Covid afdeling terug naar hun oorspronkelijke kamer verhuisd.  
Op dinsdag 2 juni en woensdag 3 juni is de Covid afdeling volledig gepoetst en ontsmet zodat op donderdag 4 juni 
alle bewoners van de afdeling voor personen met dementie die eerder moesten verhuizen, naar hun afdeling en 
kamer konden terugkeren. 
 
Gedurende deze 3 maanden hebben wij helaas afscheid moeten nemen van  13  bevestigde Covid-19 besmette 
bewoners, 4 bewoners zijn overleden met het vermoeden van een Covid-19 besmetting. Wij betuigen hierbij ons 
medeleven aan de getroffen families. Al onze bewoners en medewerkers leven met hen mee. 
 
In onze vorige nieuwsbrieven hebben wij het ook regelmatig gehad over de tekorten aan beschermingsmiddelen. 
Ook hier zijn wij er ondertussen in geslaagd ons voldoende te bevoorraden , zodat we de beste zorgen kunnen 
blijven garanderen in veilige omstandigheden. 
 
Bezoekregeling: 
Naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse Overheid om onder voorwaarden bezoek weer mogelijk te maken 
in de woonzorgcentra, zijn wij aan de slag gegaan om dit uit te werken. Ons uitganspunt hierbij is om aan de 
psychische en relationele noden van onze bewoners en families/mantelzorgers te voldoen en dit steeds met de 
garantie op maximale veiligheid voor iedereen. Ons bezoekersplan wordt afgestemd met de directie, de 
hoofdverpleegkundigen, de CRA, alsook met het bestuur zodat we met alle veiligheidsfacetten rekening kunnen 
houden. 
Ook wij zullen als woonzorgcentrum vanaf maandag 15 juni enkele versoepelingen doorvoeren. Gezien de snelheid 
van communicatie (vrijdag 5 juni) van de overheid zijn wij hier vandaag om organisatorische- en  technische 
redenen nog niet klaar voor. Daarom vragen wij jullie nog een weekje geduld zodat wij dit alles in de beste 
omstandigheden kunnen realiseren. 
Wij denken momenteel aan wandelingen op ons domein en een beperkte opening van onze cafetaria. 
Uiteraard blijven de huidige bezoekmogelijkheden, zowel binnen als in onze binnentuin mogelijk en gaan onze 
bewoners regelmatig onder begeleiding van een personeelslid buiten wandelen. 
Verdere informatie betreffende onze versoepelingen zullen jullie kunnen terugvinden op onze website woensdag 9 
juni of donderdag 10 juni.  
 
We hopen jullie hiermee voldoende te informeren en wij blijven goed voor onze bewoners, jullie familielid, zorgen. 
 
Vriendelijke groeten 
 
Joost Heremans  
Algemeen directeur 


