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Nieuwsbrief 3 - 17/04/2020 

 

Huidige stand van zaken1 

- Aantal (vermoedelijke) corona-positieve patiënten: 0 
- Aantal overlijdens gekoppeld aan corona: 0 
- Aantal personen in quarantaine: 
                - Corona: 0 
                - Preventief2: vandaag zijn 2 personen in preventieve quarantaine geplaatst 
- Coronatests: De overheid heeft ons op dit moment niet weerhouden om coronatests uit te 
voeren bij onze bewoners en medewerkers.  

Outbreak managementteam 
Op datum van 06/03/2020 hebben we via het Agentschap Zorg & Gezondheid een 1ste 
versie van beleidsrichtlijnen over het nieuwe coronavirus COVID-19 in de woonzorgcentra 
bekomen. 
 
Eén van de eerste maatregelen welke genomen diende te worden in ons woonzorgcentrum, 
was het oprichten van een outbreak managementteam.  Dit team bestaat uit de 
verantwoordelijke bewonerszorg, de verantwoordelijke planning, de coördinator van het 
centrum voor dagverzorging, het diensthoofd schoonmaak & het diensthoofd technische 
dienst, aangevuld met de Coördinerend Raadgevende Arts en de directie. 
De opdracht van dit outbreak managementteam is om alle beleidsrichtlijnen te integreren 
en implementeren in de dagelijkse werking van het woonzorgcentrum, rekening houdend 
met de bestaande organisatie, structuur en infrastructuur. 
 
Vanaf de datum van de 1ste versie tot heden hebben we via het Agentschap Zorg & 
Gezondheid reeds verschillende e-mails ontvangen met nieuwe versies van 
beleidsrichtlijnen en informatie betreffende levering beschermingsmateriaal & testing. 
Sommige van deze nieuwe beleidsrichtlijnen zijn aanvullend en andere corrigerend. De 
constante toestroom van nieuwe informatie heeft natuurlijk een enorme impact op de 
werking van het outbreak managementteam. Immers,  ze dienen bestaande richtlijnen 
regelmatig aan te passen & te communiceren, zowel intern als extern. 
  

 
1 Start registratie 09/04/2020 

2 Ter bescherming van bewoner tegen corona 
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Als woonzorgcentrum streven we naar een optimale zorg- en dienstverlening naar alle 
bewoners toe. Tot op heden kunnen we u melden dat we nog niet geconfronteerd werden 
met bewoners en/of medewerkers met uitgesproken COVID-19 symptomen. Vermits testing 
momenteel nog uitgesloten is voor WZC Witte Meren, kunnen we dit niet wetenschappelijke 
staven. Er werd intern afgesproken dat we via de nieuwsbrief u tweewekelijks een actuele 
stand van zaken betreffende besmetting/quarantaine zullen doorgeven, ook als de testing 
effectief opgestart zal worden. 
Natuurlijk proberen we besmettingsvrij te blijven, maar hierbij rekenen we op de hulp van 
iedereen, intern & extern. Het correct opvolgen van de verschillende richtlijnen is hierbij 
essentieel. 
 
Tot onze spijt dienen we vast te stellen dat niet iedereen even consequent omgaat met de 
gevraagde inspanningen. De levering van wasgoed & andere artikelen (zie nieuwsbrief dd. 
14/04/2020) gebeurt niet altijd conform de richtlijnen, de regels betreffende “social 
distancing” worden niet altijd correct opgevolgd bij “raamcontact”. 
 
Onze 1ste en grootste prioriteit is de zorg- en dienstverlening naar onze bewoners toe. Wij 
hebben heden echt niet de middelen om rekening te houden met personen, intern en 
extern, die zich niet houden aan de opgelegde richtlijnen. Desalniettemin hebben we 
natuurlijk begrip voor de nood tot contact & de vraag naar informatie, maar dit kan enkel 
binnen het kader van de opgelegde richtlijnen. 
 
We zullen, via de nieuwsbrief, de richtlijnen op regelmatige basis terug onder de aandacht 
brengen. We hebben heden wel besloten om een aantal richtlijnen te verstrengen wegens 
niet consequent gedrag van derden: 
  
- Ramen kamers gelijkvloerse verdieping: deze zullen enkel onder toezicht geopend worden 
om te voorkomen dat de regels van “social distancing” niet gerespecteerd worden. 
- Levering wasgoed en andere artikelen: dient conform de richtlijnen te gebeuren. Bij 
herhaaldelijk niet opvolgen van deze richtlijnen zal de levering geweigerd worden. 
  
Ik hoop dat iedereen begrip heeft voor het consequent toepassen van deze richtlijnen. We 
beseffen maar al te goed welke impact de bestaande situatie heeft op iedereen, maar we 
wensen niet geconfronteerd te worden met problemen welke mits goede toepassing ervan 
vermeden zouden kunnen worden. 
  
Als laatste wens ik uitdrukkelijk het outbreak managementteam te bedanken voor de reeds 
geleverde inspanningen. In de achtergrond werken ze zeer gedreven aan het integreren en 
implementeren van richtlijnen welke niet altijd “leuk” zijn, maar wel een “must” zijn. 
   

 

Centrum voor dagverzorging: verlengde maatregelen 

In het verleden namen we al heel wat preventieve maatregelen waaronder de tijdelijke 
sluiting van ons centrum voor dagverzorging. 
Tot op heden zijn wij nog steeds genoodzaakt om deze maatregel te blijven behouden 
tot 3 mei. 

 



 

 

Good practices  
Een welgemeende dank gaat uit 
naar Hema, Lidl, Aldi en café de Mèt voor 
de vele lekkere paaseieren die we 
gekregen hebben. 
Zowel onze bewoners en personeel 
hebben al kunnen genieten van al dat 
lekkers.   

 

 

 

Ook aan de gemeente Mol willen we 
vandaag een dikke merci zeggen voor de 
zelfgemaakte mondmaskers. 
Elke medewerker zal er eentje mee naar 
huis krijgen. 

 

 

Vragen? 
Bij eventuele vragen, opmerkingen, suggesties kan u contact opnemen met de dienst 
communicatie. 
Indien nog familieleden, vrienden, kennissen de nieuwsbrief van Witte Meren willen 
ontvangen kan dit doorgegeven worden aan communicatie@wzcwittemeren.be. Zij worden 
in de mailinglijst toegevoegd (uitschrijven kan op elk moment). De gegevens die wij nodig 
hebben zijn: voornaam, naam en emailadres.  
 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Dienst communicatie 
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