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Nieuwsbrief WZC Hofstede – 25 september 2020 
                   
 

Beste bewoner, familie, mantelzorger,  

 

In de 6 voorzieningen van Samen Ouder hebben in totaal 386 mantelzorgers/familieleden deelgenomen 

aan de enquête over de bezoekregeling.  Ook in WZC Hofstede was de respons zeer groot.  Door de 

deelname van 82 familieleden kunnen we een representatief beeld vormen van hoe jullie de voorbije 

periode en de bezoekregeling ervaren.    

 

Wat hebben jullie geantwoord? 
 

De organisatie van het bezoek 

 

De woonzorgcentra zijn afhankelijk van de richtlijnen van de Vlaamse Taskforce en het Agentschap voor 

Zorg en gezondheid.  Ze naleven is geen vrije keuze maar een verplichting.  De meest recente richtlijnen 

geven ons gelukkig wel meer de mogelijkheid om ons aan te passen aan de plaatselijke context.  

 

Hoe moeilijk en zwaar deze periode ook was voor alle partijen, we zijn blij te lezen dat  

91% tevreden tot zeer tevreden is over hoe we het de voorbije maanden hebben aangepakt.   

 
 

Wat kan beter? 

• Ruimere bezoekuren voor personen die (full time) werken.  

• Privacy bij bezoek achter de plexi schermen. 

 

Wat werd gewaardeerd in onze aanpak? 

• Veiligheid : we bleven coronavrij. 

• Menselijkheid : we probeerden steeds maximaal te doen wat binnen onze mogelijkheden lag. 

• De inzet van de vrijwilligers 
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De communicatie 

 

Ik herinner mij nog als gisteren het moment dat een familielid mij op woensdag 11 maart, enkele 

minuten na het nieuwsbericht van 17u, kwam zeggen “Het is zover, de woonzorgcentra gaan dicht”.  Dat 

jullie het nieuws eerst in de pers vernamen en dan pas via ons, was jammer genoeg geen éénmalig feit.  

 

Desondanks de vele (plotse) wijzigingen en de soms late communicatie, is 96% tevreden tot zeer 

tevreden over de communicatie.  

 

 
 

Wat kon beter? 

• De communicatie over de gezondheidstoestand van de bewoner.  Een meer systematisch en 

gestructureerd contact met familie/mantelzorgers had veel bezorgdheden en vragen kunnen 

voorkomen.   

• De communicatie naar de bewoners en medewerkers verdient nog extra aandacht.    

 

 

Voor 81,7% was het ook altijd duidelijk waarom bepaalde beslissingen werden genomen.   

 
 

Wat is voor sommigen nog onduidelijk? 

• Bezoek per afdeling 

• De quarantainemaatregelen 

 

 

Welke maatregel(en) zijn/waren het moeilijkst te begrijpen of te aanvaarden? 

 

• Geen bezoek.  

• Geen bezoek op de kamer.   

• Beperkt bezoek : in tijd en in (aantal) personen 
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Welke maatregel vinden jullie zelf heel belangrijk en blijvend nodig? 

 

• Veiligheid : het correct toepassen van alle hygiëne maatregelen  

• Behoud van (weekend) bezoek. 

 

Welke aspecten zijn voor jullie belangrijkst voor de bezoekregeling?   

(Gerangschikt op basis van belangrijkheid). 

 

1. Op de kamer bezoek kunnen brengen.  

2. Zelf de dag kunnen bepalen wanneer je op bezoek komt. 

3. Zelf kunnen bepalen hoe laat je op bezoek komt. 

 

Bezoek gewoontes 

 

We vroegen hoe het bezoek er in “normale omstandigheden” uit zag (of zou zien).  

 

1. Hoeveel keer kwam je in “normale omstandigheden” langs.   

Slechts 10% kwam of zou meer dan 4 keer per week op bezoek komen. 

 

 
 

2. Op welke dagen? 

 

Top drie  

1 : zondag  

2 : zaterdag 

3 : woensdag 
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3. Op welke moment? 

 

De meerderheid geeft de voorkeur aan de namiddag. 

 

 
 

 

 

Een aantal veelgestelde vragen 
 

1. Waarom wordt er gewerkt volgens het principe van de afdelingsbubbels? 

 

Omdat dan de maatregelen bij een besmetting kunnen beperkt worden tot de afdeling waar de 

besmetting plaatsvindt. Dit betekent concreet dat ingeval van een besmetting 

• enkel de bewoners van de “besmette” afdeling moeten gescreend worden; 

• enkel de bewoners van de “besmette” afdeling in kamerisolatie moeten worden geplaatst 

(in afwachting van het resultaat van de screenings); 

• enkel op de “besmette” afdeling het bezoek tijdelijk (in afwachting van het resultaat van de 

screenings) on hold moet worden gezet; 

• enkel op de “besmette” afdeling de medewerkers bij de verzorging extra beschermkledij 

moeten dragen (wat zeer belastend en tijdrovend is). 

 

Het klopt dat je perfect op bezoek kan komen zonder in contact met een bewoners of bezoekers van 

een  andere afdeling, maar het koppelen van de bezoekdagen aan de afdeling, schept duidelijkheid voor 

iedereen en zorgt er ook voor dat ook in de cafetaria bewoners én bezoekers van de verschillende 

afdelingen niet gemengd worden.  

Ook onze medewerkers en vrijwilligers worden tijdens hun shift, in het mate van het mogelijke, 

gekoppeld aan één afdeling.  

Tot slot wordt er steeds een activiteit op de bezoek-vrije afdeling georganiseerd.  Zo hoeft uw familielid 

nooit te kiezen tussen bezoek of deelname aan de activiteit.  

 

2. Waarom geen (achter)kleinkinderen op de kamer?   

 

We hebben er alle belang bij om het aantal bezoekers op de afdelingen zo klein mogelijk te houden en 

ons te beperken tot één generatie.  We willen alle bewoners de kans geven om al hun (schoon)kinderen 

op de kamer te ontvangen. Als we echter ook alle kleinkinderen zouden toelaten, dan wordt dat dat veel 

te veel.  In de cafetaria zijn ze uiteraard van harte welkom en hebben kleine kinderen meer ruimte.  

 

Enkel als het kleinkind de enige mantelzorger is, kan hij /zij op de kamer komen.   
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Besluit 
 

Voor sommigen gaan we steeds te streng blijven, maar de meerderheid van jullie kan zich vinden in de 

huidige bezoekregeling, ook al vraagt dat van iedereen een inspanning.  

We willen allemaal menselijkheid, maar niet als het ten koste zou gaan van de gezondheid van de 

bewoners van WZC Hofstede.    

 

Op basis van de resultaten van de bevraging en op basis van wat we ondertussen hebben geleerd, 

hebben we in Samen Ouder een draaiboek voor bezoek uitgewerkt.  Dit omdat de vele en plotse 

veranderingen op den duur onduidelijkheid en verwarring veroorzaakten. 

 

In dit draaiboek werken we met kleuren :  

 

Fase GROEN Er zijn geen COVID besmettingen in de omgeving.   

Fase GEEL  WZC Hofstede is coronavrij en de besmettingen in de omgeving zijn niet bedreigend 

voor het woonzorgcentrum. 

Fase ORANJE Het aantal besmettingen in de omgeving is bedreigend voor het woonzorgcentrum  

OF er is een besmetting van een bewoner of medewerker :  

o LICHT ORANJE : van toepassing op de afdeling waar geen besmetting is  

o DONKER ORANJE : van toepassing op de afdeling waar er een besmetting is 

Fase ROOD Er zijn meer dan 5 besmette bewoners of medewerkers in het woonzorgcentrum.   

 

Momenteel geldt voor WZC Hofstede code GEEL.  

 

Het doel van deze kleurencodes is om duidelijkheid te scheppen welke maatregelen er wanneer van 

toepassing zijn en om jullie snel te kunnen informeren als de toestand wijzigt.  

 

Ik denk dat iedereen wel beseft dat een terugkeer naar “fase groen”, nog niet aan de orde is. Met de 

huidige cijfers is het meer dan ooit belangrijk dat we goede afspraken maken én die strikt naleven zodat 

we zo lang mogelijk in fase GEEL kunnen blijven.  

 

Onze ervaring is dat de grote meerderheid van de bezoekers de afspraken strikt naleven waarvoor onze 

oprechte dank!   #samentegencorona #zorgvoorjezelfenvoormekaar  

 

Jammer genoeg zien we ook bezoekers die het niet zo nauw nemen met de afspraken, die boos, 

onbeleefd of gefrustreerd zijn. We hebben het allemaal wel eens moeilijk en we zouden allemaal wel 

eens “foert corona” willen zeggen, maar mag ik je dan één iets vragen?  Reageer je niet af op onze 

vrijwilligers.  Besef dat zij de bezoekmomenten mogelijk maken en dat zij zich belangeloos inzetten voor 

alle bewoners van WZC Hofstede waaronder jouw familie …    

 

 

Met vriendelijke groet, 

Vanwege het Hofstede zorgteam, 

Christel Vande Kerckhove 

Dagelijks verantwoordelijke 


