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Nieuwsbrief 10 – 12/05/2020 

 

Huidige stand van zaken1 
 
- Aantal (vermoedelijke) corona-positieve patiënten: 0 
- Aantal overlijdens gekoppeld aan corona: 0 
- Aantal personen in quarantaine: 

- Corona: 0 
- Preventief2: 3 

- Coronatests: voortaan zullen bewoners die opgenomen worden in ons woonzorgcentrum standaard 
getest worden op corona 
 

Bezoekregeling vanaf 18/05/2020 

Beste familie, mantelzorger, …  

De overheid heeft de corona-maatregelen omtrent het ontvangen van bezoek in woonzorgcentra 

versoepeld. Deze maatregel zal vanaf 18/5 in voege gaan. Maar hoe gaan we dit nu praktisch 

organiseren binnen woonzorgcentrum Witte Meren? 

 

1. Registreren bezoekers 

We zullen vooraf een bezoeklijst samenstellen van 2 bezoekers per bewoner. Enkel die 2 mensen 

mogen op bezoek komen gedurende een half uur.  

U mag deze namen doorgeven; per telefoon: 014/315861 of per mail: 

communicatie@wzcwittemeren.be + vermeld ook de naam van de bewoner. Vanaf dat er namen zijn 

doorgegeven, kunt u een bezoek aanvragen. 

2. Bezoek aanvragen 

Het bezoekmoment + het maken van een afspraak kan alleen plaatsvinden op weekdagen, tussen 

9.00 en 11.30 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur. U dient uw bezoek minimaal 24 uur van te voren af 

te spreken via dienst communicatie per telefoon: 014/315861 of  per mail: 

communicatie@wzcwittemeren.be. 

Het bezoek kan enkel plaatsvinden na bevestiging van deze afspraak. 

 
1 Start registratie 09/04/2020 

 
2 Ter bescherming van bewoner tegen corona 

mailto:info@wzcwittemeren.be
http://www.wzcwittemeren.be/
mailto:communicatie@wzcwittemeren.be


3. Wat te doen bij aankomst? 

Als u toekomt bij het woonzorgcentrum wacht u buiten bij de deur van het dagverzorgingscentrum.  

Iemand van het personeel zal u vanaf daar begeleiden naar de bezoekersruimte. Kom op tijd zodat 

het vooropgestelde tijdschema kan gevolgd worden. 

Als bezoeker houdt u zich aan de volgende afspraken: 

- U verklaart dat u de laatste 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen 
vertoonde van de Covid-19 besmetting en ook in de afgelopen 14 dagen niet positief testte. 

- U draagt een mondmasker (waar u zelf voor zorgt). 
- U volgt de regels mbt handhygiëne (u wast en ontsmet uw handen bij binnenkomst). 
- U noteert uw gegevens op het registratieblad. 
- U respecteert de afstand van 1,5 meter met iedereen binnen het woonzorgcentrum. 
- U geeft niets aan de bewoner en het personeelslid. 
- U blijft in de u toegewezen bezoekersruimte  

 

4. Extra maatregelen 

- De bezoekersruimtes zullen na elk bezoek steeds ontsmet worden.  
- Er kan geen bezoek plaatsvinden bij bewoners die in quarantaine geplaatst zijn. 
- De afspraken rond was e.a. artikelen blijven behouden; dit verloopt via het onthaal. 
- Het woonzorgcentrum zal alle registraties bijhouden volgens de regels van de 

privacywetgeving. 
 

5. Voorwaarden  

Als bezoek zich niet houdt aan bovenstaande afspraken of bij besmetting door Covid-19 in ons 

woonzorgcentrum, hebben we het recht om bovenstaande regels rond bezoek aan te passen. 

Indien er bijkomende vragen of opmerkingen zijn kan u steeds contact met ons opnemen.  

Wij hopen op uw begrip, op een positieve samenwerking en op een hartelijk weerzien tussen u en uw 

familielid. 

 

Met vriendelijke groeten,  

Jan Smolders 

directie  

Groetjes van afdeling 1 
Apart en toch samen in verbondenheid. In deze speciale tijden zoeken onze bewoners op afdeling 1 
verbinding met elkaar. 
Via onderstaand filmpje kunnen jullie zien hoe mooi dit kan zijn. 
https://www.youtube.com/watch?v=CxIZhJ3enIg&t=1s  
 
Flavoured waters 
 
Water saai? Niet als je er fruit, groenten, kruiden en 
zelfs bloemen in doet! Zo stimuleren wij onze 
bewoners en personeel om extra water te drinken. 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CxIZhJ3enIg&t=1s


Good practices 

 

Mercikes 

Njammie, het was lekker smullen van de MERCIKES die 

we gekregen hebben van onze burgemeester Wim 

Caeyers, als dank voor onze ongelofelijke inzet. Dit 

werd enorm geapprecieerd door al de medewerkers. 

#MooiMol #fiereburgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruitmanden  

Tussen al de chocolade, snoepjes, lekkernijen,… door is het ook heel fijn om iets gezond te krijgen. 

Bij deze willen we dan ook Lions en Leo’s uit Mol en Geel bedanken voor de lekkere fruitmanden die 

we gekregen hebben.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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