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BERICHT AAN BEWONERS EN FAMILIE 

 
Genk 11 juni 2020 

 

Beste bewoners en families, 

 

Zoals aangekondigd in onze brief van begin deze week brengen we jullie graag op de hoogte 

van onze volgende stappen naar het “nieuwe normaal”.  De buitenwereld versoepelt de 

afspraken en wij willen hier voorzichtig in meegaan.  Wij rekenen ook nu weer op jullie 

medewerking om samen onze verantwoordelijkheid te nemen en de nieuwe afspraken goed 

te volgen.  Samen moeten we zorg blijven dragen voor de veiligheid van jullie, bewoners en 

familie en de veiligheid van onze medewerkers.  Kijk zeker ook naar de video-boodschap, je 

vindt hem op onze website. 

 

CONSULTEN AAN ARTSEN, OPTIEKERS, … 

Consulten aan externe zorgverstrekkers moeten vanaf 15 juni niet meer begeleid worden door 

professionele medewerkers maar kunnen voortaan weer zelfstandig of begeleid door 

familieleden  plaats vinden.  Wij vragen wel dat het diensthoofd hiervan vooraf op de hoogte 

wordt gebracht. 

 

BEZOEK AAN DE BEWONERS 

De bezoekregeling wordt verder versoepeld.  Wij voorzien vanaf 15 juni 3 bezoekmomenten 

per bewoner per week.  Jullie ontvangen een overzicht waarop de bezoekmomenten per kamer 

per woongroep zijn weergegeven.  Wij vragen jullie om onderling af te spreken wie van de 3 

mogelijke bezoekers op welk moment het bezoek zal brengen, jullie mogen met 2 tegelijk op 

bezoek komen.  Over enkele weken beschikken wij over een app waarop je toekomstgericht 

zelf afspraken kan vastleggen. 

Het bezoek vindt plaats op de kamer maar je mag er ook voor opteren om het 

woonzorgcentrum te verlaten en een wandeling te maken.  Blijf wel bij elk bezoek de richtlijnen 

stipt opvolgen, draag een mondmasker, ontsmet je handen goed en houd afstand.    

Bezoeken kunnen plaatsvinden tussen 14u en 16u30, wij voorzien geen specifieke uurblokken 

meer.  Je kan toekomen als het je past en kiest zelf hoe lang je aanwezig blijft.  Let wel, je hebt 

als bezoeker ENKEL toegang tot de kamer van de bewoner of je kan met hem/haar buiten een 

wandeling maken. 

http://www.zoggenk.be/
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Voortaan mag je als familielid ook enkele zorgtaken opnemen die je vroeger gewoon was van 

te doen.  Haarzorg, nagels knippen en/of lakken, het kan.  Let wel, draag je mondmasker en 

draag bij voorkeur wegwerphandschoenen. 

PAKJES 

Pakjes mag je zoals steeds meebrengen en voortaan direct mee naar de kamer van de bewoner 

nemen. 

WAS-MOMENT 

Aangezien we het aantal bezoeken uitbreiden, wordt het WAS-moment stop gezet.  Zaterdag 

13 juni vindt het laatste WAS-moment plaats van 14u tot 16u30. 

VRIJWILLIGERS 

In de komende weken starten we de vrijwilligerswerking ook verder op.  De voorbije weken 

hebben een aantal vrijwilligers reeds enkele taken in huis opgenomen.  Zij ondersteunen onder 

andere bij het onthaal van de bezoekers.  Fijn dat ze weer bij ons zijn! 

 

Beste bewoners, families,  

Het Covid-19 virus is nog niet verslaan!  We moeten dus zeker alert blijven.  De nieuwe 

afspraken maken weer meer mogelijk maar houden ook potentiële risico’s in, vandaar onze 

uitdrukkelijke oproep om samen waakzaam te blijven.  Mocht je symptomen vaststellen bij 

jezelf, contacteer dan je huisarts, stel je symptomen vast bij een bewoner, spreek dan onze 

medewerkers aan.  In overleg met onze CRA worden dan gepaste maatregelen genomen.  Wij 

behouden ons als outbreakteam het recht voor om in het belang van alle medebewoners 

afspraken terug te verstrengen zo we dit om gezondheidsredenen noodwendig vinden. 

Directie, medewerkers, vrijwilligers, bewoners en bezoekers, samen dragen wij 

verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de bewoners.  Door goed alle afspraken op te 

volgen kunnen we deze nieuwe stappen mogelijk maken.   
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