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 NIEUWSBRIEF 6  

 

DATUM: 15/04/2020 

 

 

MEDEDELING: 

 

Beste, 

 

Zoals reeds gemeld in een afzonderlijke mail van 12 april is ons 

woonzorgcentrum niet gespaard gebleven van een besmetting met het 

coronavirus, deze besmetting is vastgesteld bij één bewoner. 

De familie van de betrokken bewoner is persoonlijk hiervan op de 

hoogte gebracht. We namen contact op met de coördinerend- en 

raadgevend arts en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.  

Het woonzorgcentrum voert strikt de maatregelen uit zoals bepaald 

door het Agentschap Zorg en Gezondheid en de coördinatie is in handen 

van het Covid-19-team.  

Dit team is op paasdag dan ook samengeroepen om fase 1 van het 

uitgeschreven Covid-19-plan op te starten. De betrokken bewoner werd 

in quarantaine geplaatst. 

De verpleging controleert dagelijks de symptomen (temperatuur, 

hoest, moeheid, spierpijn, kortademigheid, keelpijn en hoofdpijn) 

van alle residenten en bij bevestiging van de symptomen wordt de 

huisarts in kennis gesteld. Ook de personeelsleden controleren 

tweemaal daags hun temperatuur en contacteren zo nodig hun huisarts. 

We begrijpen dat u hierbij vragen kan hebben en dat deze besmetting 

aanleiding kan geven tot ongerustheid; maar we doen er alles aan om 

verdere verspreiding te voorkomen.  

Met vragen kan u steeds telefonisch terecht op het nummer  

0456 14 75 01 

 

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. 

 

Hou vol 

De maatschappij heeft het 

plateau bereikt en kijkt hoopvol 

uit naar een daling van de 

curve. Doch is dit resultaat 

fragiel en kan het aantal 

besmettingen bij het loslaten 

van de voorschreven maatregelen 

terug toenemen. 

Gezien onze medewerkers zich na 

de arbeidstijd begeven in deze 

maatschappij is het uiteraard 

niet ondenkbaar dat zij ook een 

besmetting oplopen. Om die reden  

hebben wij beslist om al onze 

medewerkers van een chirurgisch 

mondmasker te voorzien. 

Het is belangrijk dat de voor-

geschreven maatregelen goed 

worden nageleefd, gezien bij een 

stijging in de regio ook onze 

medewerkers meer kans maken op 

besmetting. Sensibiliseer uw 

omgeving om de om de inspan-

ningen vol te houden. 

 

Wij blijven ons verder voorbereiden 

Momenteel hebben wij wekelijks meerdere overlegmomenten met het 

Covid-19-team om voorbereid te zijn mochten wij toch geconfronteerd 

worden met meerdere Covid-19 besmettingen. 

Momenteel hebben wij de aannemers aangesproken om (met respect voor 

“social distance”) één afdeling af te werken. Mochten wij toch moeten 

overgaan tot fase 2 kunnen wij deze afdeling in gebruik nemen om 

alzo gerichter zorg te kunnen toedienen. 

 

Aangepaste activiteiten met respect voor “social distance”  

Ter bevordering van het welzijn trachten wij aan de residenten 

aangepaste activiteiten aan te bieden waarbij de 1,50 m. afstand 

tussen personen zo veel als mogelijk wordt gerespecteerd. 

Een impressie kan u vinden op onze website: 

https://woonzorgcollectief.be/de-wijtshage/2020/04/ 

https://woonzorgcollectief.be/de-wijtshage/2020/04/


  

Nog even ter herinnering:  

Al de tot op heden gepubliceerde nieuwsbrieven kan u ook raadplegen 

op onze website: 

https://woonzorgcollectief.be/de-wijtshage/2020/03/13/maatregelen-

covid-19/ 

Er kunnen contacten gelegd worden via raamcontact en Skype. Hiervoor 

kan je een afspraak met onze ergotherapeuten/animatie op het nummer: 

0456 15 44 63 

Voor vragen rond corona kan je terecht op het nummer:  

0456 14 75 01 

Voor andere vragen kan je steeds terecht op de betreffende dienst.  

 Gelijkvloers / eerste verdieping: 03 880 30 10  

 Tweede verdieping: 03 880 30 20  

 Derde verdieping: 03 880 30 30  

 

https://woonzorgcollectief.be/de-wijtshage/2020/03/13/maatregelen-covid-19/
https://woonzorgcollectief.be/de-wijtshage/2020/03/13/maatregelen-covid-19/

