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 NIEUWSBRIEF 26   

 

DATUM: 29/10/2020 

 

 

MEDEDELING: 

 

Beste bewoners en familieleden 

 

Het kan u de laatste dagen niet ontgaan zijn dat het COVID 19 – 

virus helaas weer stevig om zich heen grijpt en het aantal 

ziekenhuisopnames en overlijdens exponentieel stijgt. Voor 

iedereen die zich inzet in zorg en welzijn, is het weer alle 

zeilen bijzetten. 

De Vlaamse regering nam gisteren bijkomende maatregelen om het 

voorthollende coronavirus in te tomen. Dat was broodnodig om het 

zorgsysteem niet volledig te laten kapseizen. 

“Om even niet de metafoor van de brand te gebruiken: zal dit 

voldoende zijn om te vermijden dat de overstroming die er nu al 

is geen tsunami wordt?” (citaat Margot Cloet) 

De aangepaste bezoekregeling voor de woonzorgcentra is dan ook 

logisch antwoord op de toenemende besmettingen. Het aantal 

fysieke contacten moet de komende weken 

drastisch verminderen in de hoop zo’n eerste krachtdadige 
tik te geven aan het oprukkende virus. 

 

Vanaf vrijdag 30 oktober om 18:00 u. wordt volgende regeling van 

kracht: 

 

1. Er worden nog maximaal 2 vaste bezoekers per resident 
toegelaten op de kamer waarvan 1 bezoeker om 2 weken mag 
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gewijzigd worden. Kinderen jonger dan 12 jaar worden ook 

meegeteld als bezoeker. 

Aan de residenten wordt, indien mogelijk, gevraagd welke 

personen zij aanduiden. De mentor wordt hiervan op de hoogte 

gebracht met de vraag dit verder te communiceren met de andere 

familieleden.  

Voor residenten die zelf geen beslissing kunnen nemen wordt 

de vertegenwoordiger gecontacteerd. 

Wij zijn er ons ten zeerste van bewust dat dit geen 

gemakkelijke keuze is. Doch vragen met aandrang deze te 

respecteren. Het roert ons allen; breng onze medewerkers dan 

ook niet in de benarde situatie dat zij u de toegang moeten 

weigeren omdat u niet bent opgegeven als bezoeker. 

2. Deze bezoekers mogen maximaal 1 bezoek per dag afleggen. 

3. Gezien de kwetsbaarheid van onze residenten dient te allen 
tijde correcte handhygiëne toegepast, een masker gedragen en 

1,50 meter afstand bewaard te worden. 

4. De tijdssloten blijven onveranderd (tussen 10 u. en 12 u.,  
tussen 14 u. en 16 u., tussen 18 u. en 20 u.) om het bezoek 

zo veel mogelijk te spreiden. Buiten deze uren wordt geen 

bezoek toegelaten. 

5. Gezien de contacten tot een minimum dienen herleid te worden, 
wordt het verlaten van het woonzorgcentrum tijdelijk 

opgeschort. Met uitzondering voor medische of zakelijke 

aangelegenheden. 

 

Als iedereen gedurende de komende weken zijn contacten tot een 

strikte minimum herleidt hopen wij – samen met iedereen – dat 

het virus geen voedingsbodem meer vindt en afzwakt. Dit is de 

enige manier om een complete lock down te vermijden. 

 

 

 

 

 


