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Nieuwsbrief 7 – 30/04/2020 

 

Huidige stand van zaken1 

- Aantal (vermoedelijke) corona-positieve patiënten: 0 

- Aantal overlijdens gekoppeld aan corona: 0 

- Aantal personen in quarantaine: 

- Corona: 0 

- Preventief2: 1 

 

- Coronatests:  

• De testing bij onze medewerkers heeft op 28/04/2020 plaats gevonden. De resultaten 
zullen op een later moment bekend gemaakt worden. 

• De testing bij onze bewoners heeft op 29/04/2020 plaats gevonden. Alles is vlot verlopen. 
De algemene resultaten zullen op een later moment bekend gemaakt worden via onze 
nieuwsbrief. Indien een bewoner positief getest werd zal familie hier persoonlijk van op 
de hoogte gebracht worden. 

 

Centrum voor dagverzorging: verlengde maatregelen 
Er werd vanuit het agentschap Zorg en Gezondheid beslist om de maatregelen te verlengen. 
Hierdoor zal het centrum voor dagverzorging voorlopig gesloten blijven tot en met 17 mei 2020. 
 
 
Zorggesprekken 
In het verleden werd er 6 weken na opname van een nieuwe bewoner een zorggesprek 
georganiseerd. Deze gesprekken zijn de voorbije weken niet meer doorgegaan. 
Geleidelijk aan willen we dit terug gaan opnemen in onze dagelijkse werking. 
De sociale dienst van ons woonzorgcentrum zal hiervoor contact opnemen met alle betrokken 
partijen en de nodige richtlijnen hierrond doorgeven.  
Indien familieleden, kennissen, mantelzorgers, vertegenwoordigers, huisartsen,… uitgenodigd 
zullen worden voor een zorggesprek vragen we hen om een mondmasker te dragen.  
 
 
 
 

 
1 Start registratie 09/04/2020 

 
2 Ter bescherming van bewoner tegen corona 
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Op een afstand, maar toch dichtbij 
“Als ik nu zwaai… ziet zij dat dan?” “Nu babbelen wij, en toch zitten we zo ver van 
elkaar.” 
 Vol verwondering hoorden we deze uitspraken.  

  

   
 
In deze rare tijden dat we allemaal in ons kot moeten blijven, staan we eens zo hard 
stil bij het belang van een babbeltje.   
Een glimlach, een zwaaiende hand, een gesprekje of elkaar gewoon eens zien doet 
iedereen enorm veel deugd.  
Bewoners maken soms nieuwe vriendschappen of ze zien vrienden / kennissen van 
vroeger terug. Zo wonen er bij ons in Witte Meren schoonzussen en kameraden van 
de kaartclub.  
  
De maatregelen staan het op dit moment helaas niet toe dat bewoners van 
verschillende afdelingen bij elkaar op bezoek gaan.  
Dankzij de gift van extra tablets kunnen er sinds kort meerdere skypegesprekken op 
hetzelfde moment plaatsvinden tussen bewoners en hun familieleden. Ook kunnen we 
bewoners, die op verschillende afdelingen wonen, nu toch de kans geven om eens 
een babbeltje te doen en elkaar te zien. 
Zoals je hierboven kunt zien, leidt dit soms tot hele mooie, grappige en pakkende 
momenten.  

 



 

 

Good practices: 
Tablets 
Binnen ons WZC is communiceren via verschillende 
manieren mogelijk. Eén hiervan is Skypen. Omdat de 
vraag van jullie zo groot geworden is hebben wij nu 2 
verschillende accounts kunnen voorzien dankzij de gift 
van een tablet. Bedankt Seniorenraad, familie, 
gemeente Mol.  

 

 
 

 

Beschermkappen 
Wij willen KOGEKA en WICO uit Pelt bedanken voor het 
schenken van beschermkappen.  

 

 

 
 
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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