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Beste familie, vrijwilligers, collega’s, 
 
Regelmatig ontvang je van ons een nieuwsbrief met enkele vaste rubrieken: 

•  Huidige stand van zaken ivm COVID-19 

•  Actuele info 

•  Nieuwe of herhaling van richtlijnen 

•  Good practices in ons WZC 

•  Leuke attenties 

Vragen? 

Bij eventuele vragen, opmerkingen, suggesties kan u contact opnemen met de dienst 
communicatie via communicatie@wzcwittemeren.be. Een antwoord zal, in de mate van het 
mogelijke, zo snel mogelijk aan u bezorgd worden. 
 

 
Huidige stand van zaken1 

- Aantal (vermoedelijke) corona-positieve patiënten: 0 
- Aantal overlijdens gekoppeld aan corona: 0 
- Aantal personen in quarantaine: 
                - Corona: 0 
                - Preventief2: 6 
- Coronatests: De overheid heeft ons op dit moment niet weerhouden om coronatests uit te 
voeren bij onze bewoners en medewerkers. 
 
Info: Cohort-zorg zone: 
Theorie: 
Vanuit de geldende regelgeving dient er een scheiding voorzien worden tussen (mogelijke) 
COVID-19 bewoners en niet-(mogelijke) COVID-19 bewoners. 
Concreet houdt cohort-zorg in dat (mogelijk) besmette bewoners worden gescheiden van de 
niet(mogelijk) besmette bewoners, door ze apart te verzorgen. Het zorgpersoneel wordt niet 
uitgewisseld tussen (mogelijk) besmette en niet-besmette bewoners. Een vaste groep 
zorgpersoneel (aparte equipe) verzorgt de (mogelijk) besmette bewoners. Ook het overige 
personeel (poetspersoneel, …) wordt zoveel mogelijk gescheiden. Indien dit niet mogelijk is voor 
schoonmaak, kiné (enkel strikt noodzakelijke kiné), … deze als laatste plannen bij de (mogelijke) 
COVID-19 bewoners. Er is ook een strikte scheiding van infrastructuur zoals spoelruimte, sanitair, 
… . 

 
1 Start registratie 09/04/2020 
 
2 Ter bescherming van bewoner tegen corona 
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Cohort-zorg heeft als doel:   

• de continuïteit van de essentiële zorg aan (mogelijk) besmette bewoners te 
waarborgen indien er een niet controleerbare uitbraak is van COVID-19 in de 
voorziening waardoor de normale zorgverlening niet kan uitgevoerd worden; 

                • de infectie onder controle te houden;  
                • het infectierisico te beheersen voor het personeel en de bewoners;  
                • de schaarse beschermingsmiddelen zorgvuldig in te zetten.  
 
Praktijk: 
Heden is de inrichting van een cohort-zorg zone nog niet van toepassing wegens geen 
(mogelijke) COVID-19 bewoners. 
Deze opvangmogelijkheid is voorzien waar voordien het dagverzorgingscentrum was.  

 
 
Instructies was 

Instructies voor de medewerker (vuil linnen): 

• de medewerker stopt de was in een eerste plastiek zak zonder het vuil linnen op te 
schudden en zonder de lucht uit de zak te duwen, sluit die zak en stopt deze zak met 
wasgoed in een tweede plastiek zak 

• de medewerker past nadien handhygiëne toe 

 Instructies voor de familie:  

• het vuil linnen 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 plastiek zak en vervolgens in een tweede 
propere plastiek zak 

• steeds de naam van de bewoner vermelden aub. op de plastiek zakken 

• de plastiek zakken van het vuile linnen niet hergebruiken 

• pas steeds handhygiëne toe 

• wasmanden, valiezen e.d. zijn niet toegelaten 

 Instructies voor de medewerker (proper linnen): 

• de medewerker die de gewassen kledij aanneemt, haalt deze uit de buitenste zak en past 
handhygiëne toe. 

• Handhygiëne wordt toegepast vóór het manipuleren van wasgoed, dit geldt voor 
wasgoed gewassen in het woonzorgcentrum of door een externe wasserij. 

  
Het houden van 1,5 meter afstand en de toepassing van handhygiëne bij de overhandiging zijn 
belangrijk.  
Wanneer degene die de was doet een verkoudheid heeft, wordt gevraagd om de was tijdelijk niet 
te doen, maar dit over te laten aan een ander familielid. 
 
We aanvaarden ook andere artikelen, zoals brieven, tekeningen enz. die u aan uw familie wilt 
geven; mbt voeding echter alleen voorverpakte artikelen. Alles wat u brengt houden we 24u 
apart voordat we dit doorgeven aan de bewoner om een mogelijke besmetting te voorkomen. 
 
 
 



We hebben vaste tijdstippen voor het ophalen en brengen van de was en andere artikelen; enkel 
op weekdagen (niet op weekend- en/of feestdagen).  
Dit kan tussen 9.30u en 10.30u en tussen 15.30u en 16.30u. 
Minimaal één dag op voorhand neemt u contact op met het onthaal zodat wij de gelegenheid 
hebben om de vuile was beneden gereed te zetten. 

 
 
Good practices 

Wij blijven op zoek naar geschikte activiteiten voor 
bewoners in het woonzorgcentrum tijdens de 
coronacrisis. De ergotherapeuten gaan hier creatief 
mee aan de slag. Je kan dit volgen op ons YouTube 
kanaal en op de website. 
Hiernaast zie je Ann die creatief aan het werken is 
met enkele bewoners. 
 
 
 
 
 
 

 

Wij zijn jullie dankbaar! 
Leonidas en Aldi bedankt zorgpersoneel met paaseitjes.  
Bakker Mariën uit Mol schenkt op woensdag taarten voor de 
medewerkers in ons WZC. 
Bedankt voor deze leuke attenties!  
#samentegencorona 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
  
Dienst communicatie 
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