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Nieuwsbrief wzc ‘t Heuverveld – 20 oktober 2020 
                   
 

Beste bewoner, familie, mantelzorger,  

 

Zoals jullie ongetwijfeld al gehoord hebben is het aantal coronabesmettingen in de Vlaamse 

woonzorgcentra de afgelopen dagen fors toegenomen.  Ook Waasmunster en omstreken blijft 

donkerrood kleuren.   Onze voorziening is nog steeds vrij van bewoners of personeelsleden die besmet 

zijn met het coronavirus. Uiteraard doen wij er alles aan om dit zo te houden. In het belang van de 

gezondheid van de bewoners zijn wij genoodzaakt om de bezoekregeling aan te passen en enkele 

versoepelingen terug te schroeven. Wij doen dat in overleg met de sector en volgen de richtlijnen die 

ons door de overheid opgelegd worden. 

 

Wat verandert er VANAF WOENSDAG 20 OKTOBER? 

• De cafetaria wordt gesloten, conform de opgelegde nationale maatregelen. 

• Niet mee naar huis gaan: omdat de alarmdrempel in de gemeente is overschreden en uit 

veiligheid voor de andere bewoners is familiebezoek buiten de voorziening helaas niet meer 

toegestaan. 

• 1 vaste bezoeker wordt op de kamer toegelaten -> deze bezoeker wordt aanzien als het enige 

toegestane knuffelcontact van de overheid. We vragen u daarom goed te overwegen of u een 

“vaste bezoeker” kan zijn.  

• Mondmaskerplicht: bewoner en bezoeker dragen beiden een chirurgisch mondmasker tijdens 

het bezoek.   Vanaf nu is enkel een chirurgisch masker toegelaten dit naar aanleiding van een 

publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift ‘The Lancet’.  Wist je dat er maar liefst  16 lagen 

stof nodig zijn om dezelfde bescherming te hebben als een chirurgisch masker? 

We vragen u om zelf een chirurgisch masker te voorzien (overal vrij te koop). Het WZC zal voor 

de bewoners zelf een mondkapje voorzien. 

• Duurtijd bezoek: maximum 1 uur, tussen 15u en 17u. 

• Niets eten of drinken op de kamer. 

 

Wat blijft hetzelfde? 

• Kamerbezoek blijft mogelijk. 

• Wandelingen op het terrein blijven toegestaan. 

• Onze bereidheid om naar een oplossing te zoeken, binnen het kader van wat door de sector of 

overheid vastgelegd werd.  

• Uitzonderingen in speciale zorgsituaties (palliatief kader). 

• We vragen met aandrang dat u zich zou registreren via de onlinetool www.samenouder.be; 

zodat we in de mogelijkheid blijven om het bezoek veilig te organiseren. 

• Echtgenoten kunnen dagelijks (gedurende 1 uur) op bezoek komen. 

• De huidige ingeplande bezoekmomenten blijven gelden (weliswaar met 1 vaste persoon en dus 

korter).  

http://www.samenouder.be/
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Bezoekschema oktober: 

Verdieping 0: 21, 24, 27, 30 

Verdieping 1: 20, 23, 26, 29 

Verdieping 2: 22, 28, 31 

 

Bezoekschema november:  

Verdieping 0: 2, 5, 11, 15, 17, 20, 23, 26 

Verdieping 1: 4, 8, 10, 13, 16, 19, 25, 29 

Verdieping 2: 3, 6, 9, 12, 18, 22, 24, 27, 30 

 

Zoals u kan vaststellen voorzien we in de maand november bezoekmomenten op 

zondagnamiddag ipv. zaterdagnamiddag. 

 

Wat blijft er verplicht? 

• Registratie bij binnenkomst 

• Goede handhygiëne. 

• Ontsmetting van alle contactpunten . 

• Mondmasker : OVERAL in het woonzorgcentrum en zeker OOK IN DE KAMER! 

 

Wat blijft uiterst belangrijk? 

• Niet op bezoek komen als je je ziek voelt of als je in contact bent geweest met een 

(vermoedelijk) Covid19 persoon.    

• Ons onmiddellijk verwittigen als je (vermoedelijk) Covid19 positief bent en recentelijk op bezoek 

bent gekomen.  

 

Bedankt aan iedereen voor jullie begrip en om de maatregelen goed op te volgen. 

Mag ik er nogmaals op terugkomen, dat we deze maatregelen aankondigen met heel veel spijt en een 

bezwaard hart omdat we weten dat bezoekmomenten erg belangrijk zijn voor het welzijn van u en onze 

bewoners.  

Als u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren. 

 

Hou het veilig en gezond! 

#samentegencorona #zorggoedvoorjezelf #zorggoedvoormekaar 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Lieven D’haese, 

Dagelijks verantwoordelijke a.i. 


