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Nieuwsbrief wzc ‘t Heuverveld – 9 december 2020 
                   
 

Beste bewoner, familie, mantelzorger,  

 

Het waren bewogen weken.  Ondanks we lang gespaard zijn gebleven van screenings bevonden we ons 

toch even in een onzekere periode, naar aanleiding van 3 positief geteste medewerkers.  

Daarom hebben we, in navolging van de procedures en afspraken hierrond, ook de bewoners (preventief) 

moeten testen en een quarantaineperiode moeten respecteren.  Dit alles om ervoor te zorgen de 

verspreiding van het virus tegen te gaan.   

 

Vandaag kunnen we even rustiger ademen: alle bewoners zijn negatief getest en we kunnen de 

quarantainemaatregelen opheffen.  Echter de standaardvoorzorgen (afstand, masker, handhygiëne, …) 

blijven gelden.  In die zin kijken we uit naar het vaccin dat ons voor begin januari beloofd is.  Hopelijk laat 

dat onze bewoners en medewerkers toe weer wat “normaler” te leven in ons WZC ’t Heuverveld.  We zijn 

trouwens bezig met de voorbereidende stappen voor deze vaccinatiecampagne.  

 

Wij willen iedereen danken voor het goed naleven van de bezoekregeling.   De maatregelen versoepelen 

is nog niet aan de orde, maar een aantal zaken kunnen we nu bijsturen zonder afbreuk te moeten doen 

aan de veiligheid van de bewoners, medewerkers en bezoekers.  

 

Bezoekregeling 

 

Bezoek op de kamer blijft beperkt tot één persoon.   Per bewoner kan er één vaste mantelzorger zijn 

omdat we uit veiligheid het aantal contacten tussen bewoners en externen beperken. 

 

EVEN TER HERINNERING… 

De vaste mantelzorger engageert zich om naast zijn/haar partner of inwonende gezinsleden, met 

niemand anders een nauw contact te hebben.  Met andere woorden uw ouder / familielid in het 

woonzorgcentrum is uw enig nauw contact. 

 

Wat wijzigt er? 

We willen de bewoners en ook u de kans geven om te wisselen van “vast contact”.  Daarom stellen we 

voor dat er één nieuw vast contact komt vanaf zaterdag 12 tot en met 25 december (Kerstmis).  

Vanaf 28 december gaat dan een nieuwe periode in die zal lopen tot 15 januari.  Ook nadien kan 

opnieuw gewisseld worden van “vast contact”.  Spreek onderling in de familie goed af en contacteer 

hiervoor Melissa Cornelis melissa.cornelis@samenouder.be . 
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Hieronder nog een overzicht van de bezoekmomenten per verdieping tijdens de maand december: 

 

Verdieping  0: 11, 14, 17, 23, 25 (15.30u-17u), 28, 31 december en 1 januari (10u-11.30u) 

Verdieping  1: 12, 16, 20, 22, 25 (13.30u-15u), 29 december en 1 januari (15.30u-17u) 

Verdieping  2: 10, 13, 15, 18, 21, 24, 25 (10u-11.30u), 30 december en 1 januari (13.30u-15u) 

 

Raadpleeg en reserveer je bezoekmoment via de afsprakentool op www.samenouder.be 

 

Hoop en licht als teken van warmte en verbondenheid 

 

December is de donkerste maand van het jaar.  Een zwaar jaar voor bewoners, medewerkers en 

familieleden loopt ten einde.  Om in te gaan tegen deze sombere tijd vinden wij het belangrijk om ook 

een lichtpuntje te zijn voor anderen.  WZC ’t Heuverveld  stak op 1 december de lichtjes aan want met de 

lichtjes rondom het huis willen wij een boodschap van hoop en verbondenheid uitdragen naar iedereen in 

deze moeilijke periode.  Kijk alvast naar onze mooie sfeerbeelden #waselichtpuntjes. 

 

Op kerst- en oudejaarsavond willen we dit licht verder rond en in ons WZC verspreiden.  Ik kom hier later 

op terug. 

 

 
 
Tot slot 

 

Wil je een afspraak maken voor een videochat : mail Pieter Meyskens pieter.meyskens@samenouder.be  

 

 

Hou het veilig en gezond! 

#samentegencorona #zorggoedvoorjezelf #zorggoedvoormekaar 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Lieven D’haese 

Dagelijks verantwoordelijke a.i. 
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