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Nieuwsbrief wzc ’t Heuverveld – 9 oktober 2020 
                   
 

Beste bewoner, familie, mantelzorger,  

 

opnieuw moet ik deze nieuwsbrief starten met het woord ‘COVID’.   

Maar we kunnen er niet omheen, de besmettingscijfers in Waasmunster zijn zeer zorgwekkend: in de 

afgelopen 14 dagen waren er 35 bevestigde gevallen, dit betekent 311 per 100.000 inwoners (wat 

een erg hoog cijfer is). Trouwens in heel het land kleurt donkerrood. Het is waar, we kijken net als u 

allen, met een bezorgd hart naar deze stijging.  We volgen de cijfers van dag tot dag en zijn in overleg 

met de gemeente, de eerstelijnszone, onze raadgevend arts en de collega’s van Samen Ouder.  

Een paar weken geleden stuurde ik u een kleurenschema “bezoekregeling”, die een houvast is voor 

het versoepelen of verstrengen van bezoek. Ik wil nogmaals herhalen dat deze bezoekregeling een 

afweging is tussen welzijn en veiligheid van onze bewoners en medewerkers. Deze week zijn we 

geëvolueerd van kleurcode geel naar oranje. Dit betekent concreet: 

• Bezoek 2 x per week van 14u tot 17u met 2 bezoekers blijft mogelijk. 

• Bezoek blijft mogelijk op de kamer of cafetaria maar met strikte inachtname van o.a.: 

o Rechtstreeks van en naar de kamer gaan 

o Het dragen van een mondmaker 

o Handen veelvuldig ontsmetten 

o Ontsmetten van oppervlakken 

• Strikt toepassen van het principe van de “afdelingsbubbels”, o.a. daarom vragen we om 

uw afspraken online te boeken (de afspraken die reeds ingeboekt staan, gaan uiteraard 

gewoon door). 

• Individuele afspraken (bv. bezoek na 17u) blijven mogelijk maar worden aan dit principe 

afgewogen. 

• Partners van bewoners kunnen dagelijks langskomen. 

• Wandelingen buiten (op de bezoekdagen), raden we aan en blijven mogelijk op het 

terrein. 

Dankzij de inspanning van alle medewerkers en vrijwilligers van Het Rode Kruis Vlaanderen, afdeling 

Waasmunster, kunnen we momenteel de bezoekmomenten veilig en georganiseerd laten verlopen. 

Waarvoor dank. Ik hoop van harte dat we dit kunnen blijven doen. Één van de sleutelelementen 

daarin is consequent de hygiënemaatregelen te volgen en de maatregelen die de overheid oplegt, te 

respecteren.   

Met vriendelijke groet, 

Lieven D’haese 

Dagelijks verantwoordelijke a.i. 


