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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 17   

 

DATUM: 25/07/2020 

 

 

MEDEDELING: 

 

Beste 

 

1) STRIKTERE RICHTLIJNEN 

De woonzorgcentra ontvingen donderdagavond 23/07/2020 van de 

Taskforce COVID-19 Zorg de verstrengde maatregelen naar 

aanleiding van de toename van het aantal besmettingen in de 

samenleving. 

Vrijdag 24/07/2020 heeft een beperkte delegatie van het COVID-

19 team, na eerste lezing, een rondgang gemaakt in de nieuwbouw 

om na te gaan hoe wij deze striktere richtlijnen kunnen omzetten 

naar de praktijk. 

In het weekend wordt dit verder uitgewerkt. U ontvangt eerstdaags 

hierover de nodige informatie. 

 

Inmiddels vragen wij u om extra alert te zijn en om volgende 

richtlijnen strikt na te leven: 

 Kom NIET op bezoek indien u in de voorbije 14 dagen: 

- symptomen hebt vertoond die een besmetting met  COVID-19 

vermoeden (koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden, 

ernstige en plotselinge vermoeidheid, verlies van smaak 

en/of geur, pijn in de borststreek, diarree) 

- een positieve coronatest hebt afgelegd of in contact bent 

geweest met een (mogelijks) besmet persoon;  

- op vakantie bent geweest naar een risicobestemming(oranje 

of rood ingekleurde zone) zie: 

https://diplomatie.belgium.be/nl 

https://diplomatie.belgium.be/nl
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 Volg de instructies zoals aangegeven bij het betreden van de 

voorziening: 

- Draag steeds een mondneusmasker; 

- Respecteer een veilige afstand van 1,50 m. 

- Pas correcte handhygiëne toe (wassen en ontsmetten); 

- Registreer ieder bezoek via de bijgevoegde “verklaring op 

eer”; 

- Volg de aangegeven routes (= kortste weg naar de kamer); 

- Bij drukte aan het onthaal, wacht even en respecteer 1,50 

m. afstand. 

Het is de verantwoordelijkheid van iedereen binnen de 

voorziening om erop toe te zien dat de richtlijnen correct worden 

nageleefd. Indien dit niet het geval is, spreekt u de persoon 

hierop aan. 

 

2) UW MENING OVER DE AANPAK EN COMMUNICATIE 

Bedankt om deel te nemen aan de online bevraging over de aanpak 

en communicatie van ons woonzorgcentrum tijdens de voorbije 

maanden. Het stelt ons in de mogelijkheid om onze werking te 

evalueren en aan te passen waar nodig. Hierbij de resultaten:  
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De residenten worden in volgende week schriftelijk bevraagd naar 

hun mening. 

 

3) NIEUWBOUW 

De verhuis is vlot verlopen. Wij danken iedereen die hiertoe 

heeft bijgedragen. 

Het algemene telefoonnummer is ongewijzigd gebleven: 03 880 3011 

De rechtstreekse telefoonnummers naar de leefgroepen zijn als 

volgt: 

 Rupel: 03 880 3007 

 Steenbakkerij: 03 880 3017 

 ’t Geleeg: 03 880 3018 

 Prediktherenvelden: 03 880 3027 

 Vosberg: 03 880 3028 

Voor de verdere verhuis van voorwerpen en meubilair is de familie 

gecontacteerd om een tijdstip af te spreken. 

Gelieve ook tijdens de verhuis de bovenstaande veiligheids-

richtlijnen ter preventie van COVID-19 strikt na te leven. 
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4) BEZOEKREGELING 

Zoals aangehaald in punt 1 wordt een nieuwe bezoekregeling 

uitgewerkt overeenkomstig de striktere richtlijnen. Wij 

berichten u eerstdaags. 

Het vrij verlaten van de voorziening wordt, gezien de 

onrustwekkende evolutie van de cijfers, even “on hold” gezet. 

 

Dank voor uw begrip en medewerking. 

 


