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Nieuwsbrief 63 - 13/01/2022 
 
Nieuwe maatregelen 

Via verschillende kanalen hebben we de voorbije weken kunnen vernemen dat de nieuwe variant 
van het coronavirus, omikron, tot drie keer besmettelijker is dan de deltavariant. Momenteel raast 
het virus als een lopend vuurtje door de woonzorgcentra. Hierdoor staan we met z’n allen voor een 
serieuze uitdaging. We weten nu nog niet hoe ziek onze bewoners hiervan zullen worden. Om te 
voorkomen dat omikron gaat circuleren in ons woonzorgcentrum willen we samen met jullie ons 
hier zo goed mogelijk op voorbereiden.  
 
Na het overlegcomité van donderdag 6 januari heeft het agentschap Zorg en Gezondheid beslist 
om de coronamaatregelen voor woonzorgcentra aan te scherpen. Het outbreak management 
team, de CRA (Coördinerend en Raadgevend Arts) en de directie hebben ondertussen kennis 
genomen van de nieuwe maatregelen en hebben bekeken hoe deze het best toegepast kunnen 
worden binnen de werking van het woonzorgcentrum.   
 
Maatregelen bewoner 
Bij een hoogrisicocontact zal de bewoner preventief in blauwe isolatie gezet worden tot 10 dagen 
na het laatste contact. Dit houdt in dat: 

- De bewoner niet getest zal worden. 
- De bewoner niet mag deelnemen aan activiteiten.  
- De bewoner op de kamer zal eten.  
- Het bezoek nog steeds welkom is. 
- De bewoner verplicht is een FFP2-mondmasker te dragen bij het verlaten van de kamer. 
- De bewoner niet naar de cafetaria mag gaan. 
- De bewoner wel naar buiten mag gaan.  

Bij een positieve test zal de bewoner in rode isolatie gaan. Afhankelijk van de symptomen zal dit 
van 10 tot 14 dagen na de testafname zijn. Steeds zal er een evaluatie van de symptomen zijn op 
het einde van de quarantaine.  
 
Mondmaskers 

- Alle personeelsleden en vrijwilligers dragen vanaf nu verplicht een FFP2-mondmasker. 
- Alle bezoekers dragen verplicht een chirurgisch of FFP2-mondmasker gedurende de 

volledige duur van het bezoek. Stoffen mondmaskers zijn niet toegestaan. 
- Draag en bewaar het mondmasker op een correcte manier en draag het niet langer dan  

4 uur.  
 

Toegang woonzorgcentrum 
- Alle bezoekers, ongeacht hun vaccinatiestatus, mogen na een hoogrisicocontact tot en met 

10 dagen na het hoogrisicocontact niet op bezoek komen. 
- Bij een laagrisicocontact, ongeacht hun vaccinatiestatus, vragen we om de contacten tot 

een minimum te beperken, uiterst voorzichtig te zijn, strikte handhygiëne toe te passen, 
afstand te houden en steeds op correcte wijze een chirurgisch mondmasker te dragen.  

- Een bezoeker met symptomen, hoe licht ook, komt niet naar het woonzorgcentrum en 
volgt de coronaregels op die voor iedereen met symptomen gelden. 
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- Bezoekers die positief getest werden, mogen vanaf de staalname of de start van de 
symptomen minstens 10 dagen (duur van de isolatieperiode en 3 dagen voorzichtigheid) 
niet meer op bezoek komen. Breng steeds het personeel van de afdeling op de hoogte 
indien je nog op bezoek bent geweest in de laatste 5 dagen voor afname van de positieve 
test.  

 
Algemene maatregelen 

- Je registreert jezelf aan de inkom vóór elk bezoek. 
- Je neemt ontsmettingsmiddel mee naar de kamer. 
- Je past goede handhygiëne toe.  
- Je houdt voldoende afstand (minimum 1,5m) 

 
Nieuwe opname 
Wanneer een bewoner volledig gevaccineerd is zal er een PCR-test worden afgenomen bij opname. 
In afwachting tot het resultaat bekend is moet de bewoner niet in quarantaine. Als een bewoner 
deels of niet gevaccineerd is zal deze in quarantaine (= kamerisolatie) moeten tot het resultaat 
van de PCR-test bekend is. 
 
We vragen aan iedereen om de coronamaatregelen nauwgezet op te volgen! Neem je 
verantwoordelijkheid! Enkel zo kunnen we “hopelijk” het virus de baas blijven.  
 

Vrijwilliger gezocht 

Wij stellen onze cafetaria dagelijks open voor al onze 

bewoners en hun bezoek. Wij zijn dringend op zoek naar 

een gemotiveerde vrijwilliger die ons hierbij wil helpen op 

donderdagnamiddag van 13.15u – 16.45u.  Ben jij zo 

iemand of wil je hier graag meer over weten? Neem gerust 

contact op via mail: ergo@wzcwittemeren.be of telefonisch 

op het nummer: 014/31.58.61 en vraag naar de 

verantwoordelijke van de  

vrijwilligerswerking.  

 

Good practices 
Al onze bewoners hebben tijdens de feestdagen een mooi kerstkaartje mogen ontvangen van 
Gertje, Maarten en Arne. Langs deze weg willen we hen hiervoor bedanken.  
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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 wzc 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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