
  

WOONZORGCENTRUM DE WIJTSHAGE vzw 

’s Herenbaan 170, 2840 Reet 

_____________________________________ 

 

Ondernemingsnummer: 0449.425.546 

RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 

Erk. WZC / RVT De Wijtshage: PE1298 / VZB274 

Erk. GAW Residentie Paepedaelen: PE2854 

_____________________________________ 

 

 NIEUWSBRIEF 9   

 

DATUM: 29/04/2020 

 

 

MEDEDELING: 

 

Beste 

 

Bezoekverbod 

De meest ingrijpende maatregel voor onze bewoners is ongetwijfeld het 

verbod op bezoek. Dit proberen we zo goed als mogelijk op te vangen door 

gebruik te maken van videobellen en raambezoeken. Gelukkig kan deze 

maatregel rekenen op heel veel begrip van de familie. Momenteel is bezoek 

terug toelaten nog niet aan de orde. Op dit moment overlegt de Vlaamse 

Taskforce met de sectoren in zorg en welzijn op welke manier de 

residentiële voorzieningen in de toekomst opnieuw bezoek kunnen toelaten, 

en onder welke voorwaarden dat zal kunnen. 

 

Activiteiten 

In de mate van het mogelijke gaan 

activiteiten door zoals voordien zodat het 

leven in het woonzorgcentrum niet stilvalt. 

Bij deze activiteiten wordt de afstand van 

1,5 meter zoveel mogelijk gerespecteerd. 

Genieten van al het lekkers en de gekregen 

brieven en tekeningen bekijken horen hier 

zeker bij. 

 

 

Covid-19 team 

Momenteel hebben wij wekelijks twee overlegmomenten met het Covid-19-team 

om voorbereid te zijn mochten wij toch geconfronteerd worden met meerdere 

Covid-19 besmettingen.  

 

 

 

 

 



  

 

Wij hebben aangedrongen bij de aannemers 

om (met respect voor “social distance”) 

één afdeling van de nieuwbouw af te 

werken, zodat wij indien nodig onze zorg 

anders kunnen organiseren. 

 

Beschermingsmateriaal 

Er wordt een inventaris bijgehouden van de 

aangelegde voorraad aan persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

Momenteel beschikken wij over voldoende 

maskers, handschoenen, ontsmettings-

middel, schorten, enz. om op een veilige 

manier zorg toe te dienen.  

 

Testen medewerkers 

Zoals aangehaald in voor-

gaande nieuwsbrief heeft de 

overheid beslist om in de 

voorzieningen, waar tot 

dusver geen of weinig 

besmettingen gemeld werden, 

het personeel te testen. 

Deze testen zijn dan ook 

afgenomen op dinsdag 28 

april. 

 

 

Testen bewoners 

De labo’s zetten hun strijd tegen Covid-19 verder tijdens het verlengde 

weekend van 1 mei. Daarom werd beslist dat op 29 april en 30 april 20.000 

extra testen kunnen worden ingepland bovenop de reeds geplande capaciteit.  

Het Agentschap Zorg en Gezondheid lanceerde daarom een oproep aan 

voorzieningen die nog niet (volledig) getest zijn. Wij hebben onmiddellijk 

ingetekend en op zaterdag 2 mei worden de bewoners getest. 

Wij hopen dat de resultaten ons het nodige inzicht geeft om de geboden 

zorg beter te oriënteren. Wij informeren u in volgende nieuwbrief. 

 

Nog een praktische tip 

Bij het terugbrengen van de persoonlijke was van de 

residenten zou het handig zijn mocht u op beide witte 

zakken de naam van de resident vermelden. De buitenste 

zak wordt immers verwijderd alvorens de was wordt 

binnengehaald. 

 

Wij kijken in de toekomst, doch nemen 

geen overhaaste beslissingen. 
 


