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Nieuwsbrief wzc ‘t Heuverveld  – 04 februari 2021 
                   
 

Beste  familie, mantelzorger,  

In alle voorzieningen van Samen Ouder bevinden we ons tussen de eerste en tweede vaccinatie.  De 

bewoners en medewerkers kijken alvast uit naar de tweede prik om zo zichzelf en anderen te 

beschermen. 

Ondertussen horen we dagelijks de minder goede berichten over de verspreiding van de Britse en 

Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus.  Door deze omstandigheden zullen we de huidige 

bezoekregeling nog even verder aanhouden. We hopen op die manier een veilige eindsprint te 

maken richting de tweede vaccinatie, die vanaf volgende week start in onze voorzieningen. In WZC ’t 

Heuverveld gaat deze door in de week van 16 februari. 

 

Praktische regeling 

Deze bezoekregeling zouden we graag aanhouden tot 5 maart. 

• Gelieve via de online agenda op de website www.samenouder.be uw afspraak te reserveren.   

• Bezoekmomenten gaan door in de polyvalente ruimte achter met een plexischerm, tussen 

13.30u en 17.00u met een duur van 1u per bezoek.  

• 1 bezoekdag per week, door 1 vaste bezoeker, gedurende 1u.  Onderling afspreken wie 

komt, volgens de nieuw opgelegde richtlijnen is wisselen niet meer mogelijk. 

12/2, 17/2, 5/2 

5/3 

Verdieping 0 

5/2, 10/2, 18/2, 26/2 

3/3 

Verdieping 1 

11/2, 19/2, 24/2 

4/3 

Verdieping 2 

 

• Was en boodschappen kunnen dan ook opgehaald/gebracht worden. 

• Mocht u vragen over de bezoekregeling hebben, staat melissa.cornelis@samenouder.be, in 

de mate van het mogelijke ter beschikking. 

 

http://www.samenouder.be/
mailto:melissa.cornelis@samenouder.be
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Sneltesten 

Zoals u wellicht vernomen heeft in de media, stelt de overheid sneltesten ter beschikking om 

bezoekers op “regelmatige wijze” te testen op corona.  Dit is hoofdzakelijk gemotiveerd omdat een 

aantal woonzorgcentra in volledige lockdown gegaan zijn in de aanloop naar een tweede 

vaccinatiemoment.  

We hebben gekozen om geen sneltesten in te zetten omdat ze onvoldoende betrouwbaar zijn en een 

vals gevoel van veiligheid geven.   

Voelt u zich prima?  Dan kan u gewoon langskomen, op de afgesproken bezoekmomenten. 

Wel vragen we u om niet op bezoek te komen als u zich niet goed voelt of symptomen heeft die op 

covid-19 kunnen wijzen: 

• Blijf alert voor volgende symptomen:  

o keelpijn,  

o hoest,  

o koorts,  

o kortademigheid,  

o vermoeidheid,  

o spierpijn,  

o verlies van geur- en smaakzin. 

• Is er iemand in uw naaste omgeving getest, kom dan ook NIET op bezoek zolang het 

testresultaat niet gekend is.  

• Ben je recent op reis geweest, stel je bezoek dan ook even uit.  

 

 

 

We zijn ervan overtuigd dat wij allen samen verder ons uiterste best zullen doen om het veilig te 

houden.  Dank voor het volhouden! 

 

Met vriendelijke groet, 

Lieven D’haese, 

Dagelijks verantwoordelijke a.i. 

 


