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Nieuwsbrief 17 – 09/06/2020 

 

Huidige stand van zaken1 

 

- Aantal (vermoedelijke) corona-positieve patiënten: 0 

- Aantal overlijdens gekoppeld aan corona: 0 

- Aantal personen in quarantaine: 

- Corona: 0 

- Preventief2: 3 (waarvan 1 nieuwe opname) 

 
Versoepeling bezoekersregeling 

Beste familie, mantelzorger, … 

 

Net als u vinden we het belangrijk om een goed evenwicht te zoeken tussen menselijkheid en 

veiligheid met blijvende aandacht voor mogelijk besmettingsgevaar. Manieren vinden om onze 

hunker naar warmte en genegenheid zorgvuldig een plaats te geven is niet eenvoudig. 

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

nogmaals versoepeld.  

Het outbreak-managementteam heeft deze maatregelen besproken en op basis hiervan een 

versoepeling uitgewerkt voor een aangepaste bezoekersregeling. 

Gezien het virus nog niet volledig onder controle is lijkt het nog niet verstandig om de teugels nu 

al volledig los te laten en bezoek in het hele woonzorgcentra toe te laten. 

Een mogelijke besmetting zou er dan voor kunnen zorgen dat we weer terecht komen in een 

volledige lockdown met alle beperkingen van bezoek als gevolg. 

Om het bezoek geleidelijk aan op een veilige manier meer open te stellen hopen we samen met 

jullie dat we na verloop van tijd het hele woonzorgcentrum terug toegankelijk kunnen maken voor 

de familie. 

We willen dit stap voor stap doen zodat we bij een mogelijke besmetting steeds zeer snel kunnen 

handelen en het virus niet de kans krijgt om in het hele woonzorgcentrum rond te gaan. 

 
1 Start registratie 09/04/2020 

 
2 Ter bescherming van bewoner tegen corona 
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Onderstaande versoepelingen kunnen we vanaf maandag 15 juni aanbieden: 

• Elke bewoner mag 2 keer per week bezoek ontvangen i.p.v. 1 keer. 
• Het aantal bezoekers wordt uitgebreid naar maximaal 4 bezoekers per bezoekmoment, dit 

moeten niet steeds 4 dezelfde meer zijn. 
• Er staat geen leeftijdgrens meer op de bezoekers, kinderen zijn terug welkom. 

 

Vooraf te doen: 

Indien er nieuwe mensen op bezoek willen komen moeten ook zij vooraf per telefoon: 014/315861 

of per mail: communicatie@wzcwittemeren.be de naam + adres+ telefoonnummer doorgeven. 

Vermeld ook de naam van de bewoner waarbij je op bezoek wil komen. Vanaf dat er namen zijn 

doorgegeven, kunt u een bezoek aanvragen. 

Uiteraard blijven de bestaande maatregelen bij bezoek nog gelden: 

• 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 m.b.t. handhygiëne (u wast en ontsmet uw handen bij binnenkomst). 

• U noteert uw gegevens op het registratieblad. 

• U houdt zich aan de afgesproken uren. 

• U respecteert de afstand van 1,5 meter met iedereen binnen het woonzorgcentrum. 

• U geeft niets aan de bewoner en het personeelslid. 

• U zoekt geen lichamelijk contact met de bewoner. 

• U blijft in de u toegewezen bezoekersruimte. 

Good practices 

Een welgemeende dank aan schoenen Torfs voor de mooie geste.  

Allereest willen we vanuit Schoenen Torfs  

onze grootste dankbaarheid uiten naar ieder van jullie.  

De onuitputtelijke inzet die jullie getoond hebben,  

en blijven tonen, tijdens deze Corona-crisis is  

noemenswaardig. Dag in dag uit geven jullie het 

beste van jezelf.  

Jullie zijn onze helden van de zorg! 

 
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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