
 

Genk, 19 oktober 2020 

 

Beste bewoners en families, 

 

Het Covid 19-virus versterkt zijn greep op de samenleving. De voorbije week verloren 

in België gemiddeld 30 personen per dag de strijd tegen het virus.  30 overlijdens per 

dag, kunnen ons niet onberoerd laten.  210 families die de voorbije week een familielid 

moesten afgeven! 

We hopen maar al te graag dat het virus geen kans krijgt om in Toermalien en Mandana 

nieuwe slachtoffers te maken.   Het blijft ons dan ook verbazen dat er nog steeds 

bezoekers zijn die hun verantwoordelijkheid ontlopen en hun mondmasker afzetten, 

geen afstand bewaren,…  Het is dergelijk gedrag dat ervoor zorgt dat het virus kans 

krijgt op verspreiding. 

In opvolging van de nieuwe richtlijnen van de Federale Overheid passen ook wij onze 

afspraken aan.   

1. Elke bewoner kan maximaal 4 bezoekers registreren,  enkel deze 

geregistreerde bezoekers mogen een bezoek brengen aan de bewoner 

en maximaal met 2 tegelijk 

2. Het bezoek vindt plaats op de kamer, een wandeling maken in de nabije 

omgeving van het woonzorgcentrum kan 

3. Het mondmasker altijd aanhouden, zowel binnen als buiten 

4. Bezoekers kunnen helaas niet toegelaten worden in de 

gemeenschappelijke leefruimten 

5. Bezoekers bewaren afstand van zowel andere bewoners, bezoekers en 

medewerkers 

6. Het bezoek gebruikt het toilet op de kamer en in de woongroep niet 



7. Ontsmet je handen vooraleer de woongroep binnen te gaan en bij het 

verlaten van de kamer ontsmet je de bezoeker wat hij/zij aanraakte 

8. Registreren blijft verplicht, zowel vooraf via Cubigo als de bij het bezoek 

zelf schriftelijk op de lijst aan de ingang.  

9.  Heb je symptomen, kom dan zeker niet op bezoek 

10. Bewoner niet mee buiten het woonzorgcentrum nemen, ook niet meer 

naar huis, wandelen in de naaste omgeving van het WZC kan wel  

Als je deze 10 afspraken opvolgt zijn we al een heel stuk verder om het veilig te houden 

en kunnen we iedereen laten genieten van de bezoekmomenten. 

Wij zien ons wel verplicht om strenger op te treden ten aanzien van de enkelingen die 

deze regels niet opvolgen.  Het niet respecteren zal tot gevolg hebben dat wij klacht 

neerleggen bij de politie en een bezoekverbod zullen (laten) opleggen voor deze 

overtreders van de bezoekregeling.  Wij hopen dit niet te moeten doen… 

Iedereen zag het graag anders.  Iedereen zou liever zomaar bij mekaar kunnen 

binnenlopen.  Jammer genoeg kan dit voorlopig niet.  Samen moeten we mekaar 

stimuleren, motiveren om de wintermaanden gezond door te komen.  We hebben 

vertrouwen in de wetenschappers die alles op alles zetten om een vaccin te 

ontwikkelen. 

Net zoals jullie op onze medewerkers rekenen, rekenen ook zij op jullie.  Dagdagelijks 

zetten zij zich in om het leven en wonen in de woongroepen zo aangenaam mogelijk 

te laten verlopen.   Ze zijn ook na hun werktijden zeer alert om alle regels goed te 

volgen omdat zij beseffen dat zij mogelijks het virus kunnen binnen brengen.  Een 

spanningsveld dat op hen weegt, elke dag opnieuw.  Het is dan ook belangrijk hen te 

erkennen voor al hun inspanningen.   

Medewerkers, bewoners en bezoekers, samen moeten creëren we een veilige en 

aangename woon-en leefomgeving met respect voor elkaar met oor voor mekaars 

noden en wensen maar ook met begrip voor wat nu even niet kan… 

Alvast dank voor jullie medewerking, jullie vertrouwen, 

 

Met vriendelijke groeten, 

Ria Grondelaers,   Jos Aben,   Ingrid Dreessen, 

Voorzitter    Algemeen Directeur  Directeur Zorg 

 

Johan Jespers,   Lieve Vinck,   Goedele Romanus, 

CRA Toermalien   CRA Mandana  Kwaliteitscoördinator 


