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Nieuwsbrief 8 – 05/05/2020 

 

Huidige stand van zaken1 

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

- Corona: 0 
- Preventief2: 4 (waaronder 3 nieuwe opnames) 

 
- Coronatests:  
     -     Testing bewoners: geen besmetting vastgesteld. 
     -     Testing medewerkers: 1 besmetting vastgesteld (asymptomatisch, quarantaine    
  maatregelen werden onmiddellijk opgestart) 
 

 
 
Artikel ‘Het laatste nieuws’: een schitterende prestatie van alle betrokken medewerkers van de 
drie woonzorgcentra. Nu weten we met zekerheid dat geen enkele bewoner van de drie 
woonzorgcentra in de gemeente Mol op dit moment getroffen is door het coronavirus.  
 
Vanuit wzc Witte Meren willen wij daarom een dikke duim sturen naar wzc Ten Hove 
en wzc Hemelrijck in Mol. Knappe prestatie! Doe zo verder! 

 
1 Start registratie 09/04/2020 

 
2 Ter bescherming van bewoner tegen corona 
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Aanvraag voor contactmomenten 
Met regelmaat krijgen we vragen van familieleden, kennissen of mantelzorgers om bewoners 
even voor het raam te zetten op hun afdeling.  
Alle vragen rond de verschillende contactmomenten (raambezoeken, skype, bewoners voor het 
raam zetten op hun afdeling / kamer,…) moeten steeds vooraf aangevraagd worden bij de 
ergotherapeuten. Zo kunnen ze dit opnemen in hun dagelijkse planning en werking, elke 
werkdag van 9.30u tot 15.30u. 
Een afspraak maken kan je via mail: ergo@wzcwittemeren.be of telefonisch: 014/31.58.61.  
 

Quarantaine 
Op dit moment wordt alles (was, brieven, kaartjes, tekeningen, lekkernijen,…) wat van buitenaf 
komt 2 dagen in quarantaine gezet voor het naar de bewoner gaat.  
Hou hier zeker rekening mee als je dit graag op bepaalde data bij je familielid wil hebben.  
 

 

 
 

Niemand mag op dit moment 'de bloemetjes buiten zetten',  

maar wij zetten ze binnen. 

Warme groeten,  

Afdeling 2 
 

 
Good practices: 
Clips mondmasker  
We hebben clips ontvangen van Hovaspan uit Pelt om het dragen 
van een mondmasker wat dragelijker te maken. In plaats van de 
rekkers achter je oren te dragen bevestig je deze nu aan de clip. 
Bedankt! 
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Mondmaskers 
Onze dank gaat ook uit naar Tuinmaterialen Meynen 
bvba waar we enkele mondmaskers van hebben 
mogen ontvangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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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