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Nieuwsbrief 12 – 20/05/2020 

 

Huidige stand van zaken1 

 

- Aantal (vermoedelijke) corona-positieve patiënten: 0 

- Aantal overlijdens gekoppeld aan corona: 0 

- Aantal personen in quarantaine: 

- Corona: 0 

- Preventief2: 0 

- Coronatests: bewoners die vanuit het ziekenhuis komen en opgenomen worden in ons 

woonzorgcentrum zullen altijd bij ontslag uit het ziekenhuis getest worden op COVID-19. Indien de 

test negatief is gaan we toch uit voorzorgsmaatregelen deze bewoners wel in quarantaine zetten.  

5 dagen na opname zal er opnieuw getest worden. Als de uitslag van de tweede test ook negatief is 

zal de bewoner uit quarantaine mogen.  

 

Pedicure en kapper 

Na versoepeling van de coronamaatregelen mogen de pedicure en de kapper sinds maandag 18 mei 

terug aan het werk. Zij proberen bij elke bewoner nu zo goed mogelijk hun haren te knippen, hun 

mise en plis bij te werken en de nagels een goede verzorging te geven. Sommige bewoners maakten 

voordien gebruik van externe pedicure en/of kapper, maar tot op heden is dit niet mogelijk.  

Familie kan een document komen ondertekenen aan het onthaal om tijdelijk gebruik te maken van de 

interne pedicure en/of kapper. 

 
Centrum voor dagverzorging 

De Vlaamse taskforce COVID-19 Zorg heeft beslist dat vanaf maandag 25 mei het centrum voor 

dagverzorging onder heel strikte voorwaarden geleidelijk aan terug mag open gaan. 

Het outbreak managementteam buigt zich momenteel over al deze vooropgestelde richtlijnen.  

Op dit moment kunnen wij nog niet voldoen aan deze maatregelen en zal het centrum voor 

dagverzorging nog niet open gaan op maandag 25 mei.  

Van zodra we meer informatie hierrond hebben zal dit tijdig meegedeeld worden.  

 
Huisartsen 
Vanaf maandag 25/05 zijn huisartsen terug welkom in het woonzorgcentrum. Het verplegend team 
zal hen contacteren om de vooropgestelde afspraken hierrond met hen te bespreken.  
 

 
1 Start registratie 09/04/2020 

 
2 Ter bescherming van bewoner tegen corona 
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Consultaties in het ziekenhuis 

Mensen mogen sinds kort terug op (dringende) consultatie in het ziekenhuis. Ook hier hebben we 

heel wat richtlijnen rond gekregen. We zijn intern de mogelijkheden aan het bekijken om dit te 

organiseren. 

 

Bezoekregeling 

Volgende week is er geen bezoek mogelijk op donderdag 28 mei (zie parkbezoek). 
De dienst communicatie is op deze dag telefonisch niet bereikbaar. Een email sturen kan je wel. 
Gelieve hiermee rekening te houden. 
 
Op de andere dagen kan je nog steeds contact opnemen via mail: communicatie@wzcwittemeren.be 
of telefonisch: 014/315861 van 9.00 u - 11.30 u en van 13.00 u – 16.00 u. 
  

Was  

Volgende week donderdag 28 mei zal de was voor onze bewoners niet gebracht en gehaald kunnen 

worden (zie parkbezoek). Gelieve telefonisch aan het onthaal door te geven welke dag je de was 

komt brengen of halen. 

 

 

Parkbezoek 

Het is zo ver. Op donderdag 28 mei organiseren we voor al onze bewoners een wandeling door 

het park. Tijdens deze wandeling zullen onze bewoners na weken weer eens kunnen genieten 

van buiten te zijn, lekker in het zonnetje. De weerberichten voorspellen alvast stralend weer. 

In samenwerking met de gemeente Mol zal alles zeer veilig verlopen. Het hele park zal 

afgesloten worden. Ook politie zal die dag aanwezig zijn. 

Wij vragen aan ieders van jullie om deze dag niet te komen kijken zodat we de veiligheid van al 

onze bewoners kunnen garanderen. 

Deze wandeling zal nadien geëvalueerd worden. Bij een positieve evaluatie zullen we bekijken 

hoe we dit in de toekomst verder kunnen opnemen. 



Good practices 

 

Een plantje voor alle medewerkers 

Op maandag 18 mei kregen alle medewerkers van 

de drie woonzorgcentra (Ten Hove, Hemelrijck, 

Witte Meren) en de zorginstellingen (De Witte Mol 

en Den Brand) in de gemeente Mol een plantje 

van het gemeentebestuur. Dit om iedereen te 

bedanken voor de goede zorgen en extra inzet 

tijdens deze coronacrisis. 

Langs deze weg willen hen hier dan ook voor 

bedanken.  

 
 
 
 

 
 

   
 

 

 

Jeanne 100 jaar 
Op 27 maart vierden we Jeanne haar 

100ste verjaardag. Vanuit de gemeente 

Mol heeft ze laattijdig een bloemetje 

ontvangen. Een welgemeende dank 

hiervoor. 

   

 

 

 
 
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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