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MEDEDELING: 

1.1. Wat met de was van ons familielid? 

Je kan contact opnemen met de betreffende dienst en melden dat je 

de was komt halen. De was wordt in een blauwe zak gedaan en naar het 

onthaal gebracht. De medewerkers van het onthaal zullen de waszak 

doorgeven. Dit alles bij voorkeur tussen 10:00 – 16:00 

Indien er propere was terugkomt kan deze ook afgegeven worden aan 

het onthaal. 

1.2. Manipuleren wasgoed 

De vuile was wordt u aangeboden in een DUBBELE blauwe zak.  

Bij het ophalen van de was neemt u TWEE witte plastiek zakken mee - 

die u ter beschikking worden gesteld aan de inkom - waarin u de 

propere was terug kan aanbieden. 

Instructies bij het manipuleren van het wasgoed: 

 de was niet opschudden bij het invoeren in de wasmachine, 

 wassen op een zo hoog mogelijk programma (bij voorkeur 60°), 

 de was bij voorkeur in de droogkast drogen, 

 de propere was opbergen in een propere witte plastiek zak, en 

vervolgens in een tweede propere witte plastiek zak verpakken, 

 de blauwe plastiek zakken van het vuile linnen niet hergebruiken, 

 pas steeds handhygiëne toe.!!! 

1.3. Attest verplaatsing 

Familieleden die de was ophalen kunnen aan het onthaal een attest 

vragen om hun verplaatsing naar het woonzorgcentrum te 

rechtvaardigen aan de handhavende instanties (politie). 

2.1. Hoe kunnen we ons familielid bereiken? 

Je mag steeds telefoneren naar de dienst (bij voorkeur tussen 10:00 

- 16:00). De telefoon zal doorgegeven worden aan de betreffende 

bewoner. 

2.2. Digitale groetjes 



  

Digitale groetjes kan u zenden naar ergo@dewijtshage.be  Gelieve in 

de onderwerpregel de naam van uw naaste te vermelden. 

2.3. Contactmoment 

U kan van maandag tot vrijdag tussen 9:00 u. en 12:00 u. een afspraak 

maken via 0456 15 44 63 voor een contactmoment met uw verwante via 

skype, whatsapp of een raambezoek.  

3. Telefoonnummers van de verschillende diensten 

Gelijkvloers eerste verdiep: 03 880 30 10 

Tweede verdiep: 03 880 30 20 

Derde verdiep: 03 880 30 30 

4. Wat met afspraken en consultaties buitenhuis? 

Deze worden door de familie geannuleerd. 

5. Wat met briefwisseling gericht aan de familie? 

Indien er briefwisseling voor u is, zullen wij contact opnemen. 

6. Kunnen wij boodschappen, kaartjes,… overhandigen? 

Boodschappen, kaartjes, boeken, tekeningen,… voor de bewoners mogen 

afgegeven worden aan het onthaal. Gelieve de naam van de resident 

erop te noteren. 

7. Kapper 

Vanaf 26/03/2020 mag geen enkele kapper of kapster zijn/haar beroep 

nog uitoefenen in een kapsalon. Dit geldt ook voor het 

woonzorgcentrum. Onze medewerkers trachten de haarverzorging zo goed 

als mogelijk over te nemen. 

8. Testen (stand van zaken) 

Zoals aangehaald in nieuwsbrief 5 werden wij niet geselecteerd door 

de overheid om deel te nemen aan de eerste 11.243 testen. Momenteel 

worden de resultaten van deze testen vrijgegeven. 

De komende (drie) weken zou het aantal testen systematisch opgedreven 

worden. Naar analogie met de federale overheid heeft het Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid ook een taskforce in het leven geroepen 

waar door experten een draaiboek wordt uitgeschreven omtrent de 

verdere verdeling van de ter beschikking gestelde testen.  

Wij hopen zo spoedig mogelijk hieromtrent meer duidelijkheid te 

krijgen en weldra te kunnen testen zodat wij ons bestrijdingsplan 

kunnen bijsturen waar nodig. 
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