
 

 
Nieuwsbrief 2 oktober 2020 

       Ieper, 2 oktober 2020 

 

Update 2 oktober 2020 Woonzorgcentrum 

- Geen interne besmettingen met COVID-19 

- Geen maximum meer van 5 verschillende bezoekers per bewoner 

- Praktisch kamerbezoek op maandbasis 

 

Beste familielid,  

De richtlijnen van de nationale veiligheidsraad als van het Vlaams Agentschap zorg en gezondheid, de regionale 

situatie m.b.t. COVID-19 en de situatie binnen de eigen organisatie vormen de basis waarop het outbreak 

managementteam in overleg met dr. Haghedooren (CRA) haar beslissingen neemt. 

Bij de bewoners van het woonzorgcentrum zijn er geen besmettingen met COVID-19 vastgesteld. We blijven 

continu alert en bij een situatie van vermoeden passen we preventieve isolatie toe. Betrokken familieleden 

worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht door de verantwoordelijke van de dienst.  

Verder nemen we jullie suggesties en bemerkingen uit de gebruikersraden/familieraden m.b.t. de 

bezoekersregeling ter harte. De wens om kamerbezoek toe te laten omwille van praktische redenen zal 

gerealiseerd worden in de maand oktober. Intussentijd ondernamen we acties om de bezoekersruimtes 

gezelliger in te richten.  

Onze visie “zorgen voor met hart en ziel” is en blijft wel het uitgangspunt tijdens de zorg, de begeleiding alsook 

voor de uitwerking van de bezoekersregeling. Het psychosociaal welbevinden voor de bewoners als de 

familieleden blijven we voorop stellen. 

Hieronder vinden jullie de aangepaste bezoekersregeling, die ingaat vanaf maandag 12 oktober.                             

De bijsturingen staan in het rood aangeduid. 

ALGEMENE OMSTANDIGHEDEN: 

- In de maand oktober is praktisch kamerbezoek toegelaten: 

o In de maand oktober is er per dienst één week vastgelegd voor de praktische 

kamerbezoeken:  

 Huize Beatrijs: 12 tot en met 16 oktober 

 Huize Ida: 19 tot en met 23 oktober 

 Hove: 26 tot en met 30 oktober 

o 1 vaste bezoeker per bewoner op kamer (omwille van praktische redenen: wisselen kledij, 

nodige producten,…) 

o Het praktisch kamerbezoek duurt maximaal een halfuur en vindt plaats tussen 14u en 16u30 

(niet op weekenddagen) 

o Het bezoek wordt vooraf niet ingepland in CUBIGO 

o Vòòr het bezoek gaat u langs aan het onthaal voor uw persoonlijke badge, daarna gaat u 

langs de bezoekersruimte naar de kamer van de bewoner 

o U past tijdens het praktisch kamerbezoek de hygiënische maatregelen correct toe 
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- Bezoek blijft toegelaten in de huiselijke bezoekersruimte, in de voor-of achtertuinen of in de directe 

omgeving (tijdens een wandeling) onder volgende voorwaarden: 

o Maximum 2 bezoekers per bezoek is toegelaten: 

 De bubbel van 5 personen wordt losgelaten (richtlijn Nationale Veiligheidsraad) 

o Het bezoek in de bezoekersruimte duurt maximaal een halfuur 

o We stimuleren om in de herfst verder te gaan wandelen (de wandeling mag één uur duren) 

o 1 bezoek per dag is mogelijk, van maandag tot en met zondag  

o Bezoek  in de week is mogelijk op volgende vaste tijdstippen in de namiddag: om 14u, om 

14u30, om 15u, om 15u30, om 16u en om 16u30. Bezoek wordt afgesloten om 17u. 

o Bezoek in het weekend is enkel mogelijk op zaterdag en zondag op volgende vaste 

tijdstippen: om 14u, 14u30, 15u, 15u30 en 16u. Bezoek wordt afgesloten om 16u30. 

o Bezoek dient nog steeds vooraf aangevraagd te worden via de website cubigo.com 

o Toegang tot de dienst (volg de bewegwijzering vanaf de Meenseweg):  

 Huize Ida: ingang via het onthaal 

 Huize Beatrijs: ingang aan de zijkant bezoekersruimte (achterkant kapsalon) 

 Hove: binnentuin Hove 

o Toegang voor personen onder de 16 jaar blijft voorlopig verboden 

o Koffie of water kan gedronken worden tijdens het bezoek (aangeboden in de 

bezoekersruimte) 

o Blanco briefkaarten liggen ter beschikking in de bezoekersruimte om een boodschap/wens 

voor een familielid of andere bewoner te schrijven 

 

- Praktisch kamerbezoek en gewoon bezoek is toegelaten onder volgende strikte hygiënische 

voorwaarden: 

o 1. Draag correct uw chirurgisch mondneusmasker 

o 2. Verplichte aanmelding via de toegewezen toegang van de betrokken dienst (bij 

afwezigheid van vrijwilliger bel met de aanwezige telefoon) 

o 3. Handen ontsmetten voor en na het bezoek 

o 4. Verplicht temperatuur te nemen 

o 5. Verplichte registratie van het bezoek en de temperatuur  

o 6. Afstand van 1,5 meter ten allen tijde respecteren 

Het is verboden om: 

o Met ziektesymptomen op bezoek te komen (koorts, hoesten, verkoudheid, smaak- en 

geurverlies) 

o Op bezoek te komen indien u via contact tracing op de hoogte werd gesteld van contact met 

een besmette persoon 

o Op bezoek te komen indien u de laatste 14 dagen in een rood of oranje gebied (binnen- of 

buitenland) bent geweest 

o Naar drukke plaatsen of winkels te gaan tijdens een wandeling  

o Met andere bezoekers en bewoners tijdens de bezoeken in contact te komen 

 

Fysiek contact tijdens het bezoek is vaak een noodzaak en een natuurlijke behoefte. Het is mogelijk 

maar het houdt wel risico’s in. We vragen om hier met gezond verstand mee om te gaan. 
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- Contact met de bewoner is ook nog steeds mogelijk via de persoonlijke telefoon van de bewoner, de 

telefoon van de dienst of videochat. Contacteer de woonbegeleiding van de betrokken dienst om 

videochat in te plannen. 

- Ook het platform ‘famileo’ is een gemakkelijk instrument waarbij familieleden vlot een familiekrant 

kunnen opmaken en bezorgen aan hun grootouders. Meer info vindt u hierover in onze 

bezoekersruimtes. 

SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN: 

- We engageren ons om familieleden en bewoners samen te brengen bij heuglijke gebeurtenissen, 

zoals voor verjaardagen, jubilea, geboorte achterkleinkind enz. Een aangepast bezoek met meerdere 

familieleden hiervoor is mogelijk (max. 5 familieleden) en bij voorkeur buiten de bezoekuren. Neem 

hiervoor steeds contact op met de betrokken woonbegeleider van de dienst.  

- In situaties waarbij cognitieve en psychologische factoren het bezoek in de bezoekersruimte 

bemoeilijken dan kan kamerbezoek toegelaten worden met goedkeuring van de verantwoordelijke 

van de betrokken dienst. 

- In een palliatieve situatie kan een bezoek aangevraagd worden op kamer voor een halfuur met 

maximum 2 bezoekers. Meerdere bezoeken per dag zijn hierbij mogelijk.  

- Bij opname van een nieuwe bewoner uit het ziekenhuis of de thuissituatie, en bij ontslag uit het 

ziekenhuis van een bewoner, is er de eerste week dagelijks bezoek mogelijk op kamer van één vaste 

bezoeker (dezelfde bezoeker als in het ziekenhuis) 

ANDERE PRAKTISCHE AFSPRAKEN: 

Om het risico op besmetting te vermijden vragen we ook om volgende zaken te respecteren: 

- Werk bij voorkeur met de externe wasserij van onze organisatie (Gaverland) om de bewonerswas te 

doen 

- Was, boodschappen en andere attenties kunnen enkel meegegeven worden tijdens het geplande 

bezoek in de week in de bezoekersruimte. Gelieve deze in een papieren zak of in een kartonnen doos 

te steken. Deze boodschappen en attenties zullen na het bezoek door de medewerkers van de dienst 

op de kamer geplaatst worden. 

- De post kan niet meer afgehaald worden in de persoonlijke brievenbussen. De post kan enkel tijdens 

de week afgehaald worden tijdens het geplande bezoekmoment in de bezoekersruimte.  

 

We rekenen verder op de verantwoordelijkheid van ieder familielid om zich te houden aan de richtlijnen van 

de Nationale Veiligheidsraad als het toepassen van de hygiënische maatregelen. Dit alles is zowel in 

individueel als collectief belang.  

Tot slot kunt u telefonisch steeds een afspraak maken met de betrokken verantwoordelijke van de dienst voor 

een overleg in de bezoekersruimte (buiten de bezoekersuren). Zo activeren we de wens van de familie om het 

contact tussen de dienst en de familie te versterken. Uw bezorgheden of vragen m.b.t. gezondheidstoestand 

van de bewoner of de werking kan u tijdens dit overleg delen. U kan contact opnemen met het betrokken 

(adjunct-)diensthoofd zorg via: 

- 057/22.69.81 (Huize Ida) 
- 057/22.69.83 (Huize Beatrijs) 
- 057/22.69.82 (Hove) 
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We danken u voor het volhouden van het toepassen van de strikte hygiënische maatregelen alsook voor uw 

constructieve inbreng tijdens de gebruikersraden/familieraden. 

We houden u verder op de hoogte via de volgende nieuwsbrief, die ten laatste tegen vrijdag 9 oktober zal 

verspreid worden. 

Met vriendelijke groet,  

de directie en het outbreak managementteam 

#samentegencorona      #zorgenvoorelkaar! 


