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Nieuwsbrief 6 – 28/04/2020 

 

Huidige stand van zaken1 

- Aantal (vermoedelijke) corona-positieve patiënten: 0 

- Aantal overlijdens gekoppeld aan corona: 0 

- Aantal personen in quarantaine: 

- Corona: 0 

- Preventief2: 5: 2 uit quarantaine, 1 nieuwe opname in quarantaine 

 

- Coronatests:  

- De testing bij onze medewerkers heeft vandaag plaats gevonden en is vlot verlopen. De 

resultaten zullen op een later moment bekend gemaakt worden. 

- De testing bij onze bewoners zal plaatsvinden op woensdag 29 en donderdag 30 april. De 

algemene resultaten zullen op een later moment bekend gemaakt worden via onze 

nieuwsbrief. Indien een bewoner positief getest wordt zal familie hier persoonlijk van op 

de hoogte gebracht worden.  

 

Versoepelde maatregelen 

Op dit moment overlegt de Vlaamse Taskforce met de sectoren in zorg en welzijn op 
welke manier de residentiële voorzieningen in de toekomst opnieuw bezoek kunnen 
toelaten en onder welke voorwaarden dat zal kunnen. 
Indien er hierrond versoepelde maatregelen komen zal WZC Witte Meren hierop 
voorbereid zijn. Het outbreak management team schrijft momenteel volop aan 
duidelijke en strikte maatregelen, conform onze zorg- en dienstverlening. 
 
Extra benodigdheden voor bewoners 

Er is een oplijsting gemaakt door alle afdelingen rond extra benodigdheden 
voor de bewoners: deodorant, tandpasta, reuk,… De respectievelijke 
diensthoofden zullen contact opnemen met de familieleden/bewindvoerder 
hierrond. De levering van de bestelling dient te gebeuren conform de 
richtlijnen van de was.   
 

 
1 Start registratie 09/04/2020 

 
2 Ter bescherming van bewoner tegen corona 
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Vorige nieuwsbrieven: 
Indien u een nieuwsbrief terug wil nalezen of een nieuwsbrief heeft gemist kan u 
deze ten alle tijden bekijken op de website. 
Klik op onderstaande link: 
https://wzcwittemeren.be/bezoekers/   

 

 

Wij voelen jullie liefde tot hier en dat doet ons veel plezier! 
Bewoners en personeelsleden van afdeling 3 geven graag een boodschap door aan onze 
nieuwslezers! Bedankt voor de goede zorgen, briefjes, foto's en zoveel meer.  

 

 

Good practices 

Op woensdag 29 april mogen wij genieten van een lekker worstenbroodje, geschonken 
door broodjeszaak Panini in Mol. 
Van Nestlé hebben we een reep chocolade cadeau gekregen.  
Bedankt voor deze vrije gifts! 
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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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