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Beste familie, 

 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de maatregelen ter bescherming van onze bewoners 

opnieuw verscherpt. 

Met deze brief, scheppen wij graag extra duidelijkheid rond deze maatregelen mbt het coronavirus.  

 

Bezoek  

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft beslist dat alle woonzorgcentra de deuren sluiten voor 

extern bezoek. Onze bewoners worden met deze maatregel beschermd.  

Er is geen bezoek toegestaan in WZC Toermalien en Mandana 

 

Dagelijkse zorg en ziekte  

1. Wat als mijn familielid ziek wordt? 

Wij dragen de nodige zorg voor onze bewoners. Uw familielid is bij onze medewerkers in 

goede handen. Wordt er toch iemand ziek, dan verwittigen wij de familie onmiddellijk 

telefonisch.   

 

2. Wat als een bewoner ziek wordt en het coronavirus wordt vastgesteld? 

Ook dan dragen wij alle zorg voor onze bewoners en dragen onze medewerkers de nodige 

medische zorgen in overleg met onze artsen.  

Bij vaststelling verwittigen wij de familie onmiddellijk telefonisch. Zowel de familie van de 

getroffen bewoner, als de families van andere bewoners in deze woongroep, worden meteen 

telefonisch op de hoogte gebracht. 

 

Hoe kan ik mijn familielid bereiken? 

Wij stellen alles in het werk om het telefonisch en digitaal contact te voorzien tussen onze bewoners 

en hun familie.  

 

http://www.zoggenk.be/
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1. Bellen naar uw familielid 

Wij bieden u de mogelijkheid om naar de woongroep van uw bewoner te telefoneren. Het 

diensthoofd of de verpleegkundige zal uw vragen mbt uw familielid beantwoorden.  

Wij beperken de tijdsspanne van telefonisch contact. Dit doen we puur en alleen om de zorg 

te kunnen garanderen voor alle bewoners.  

Wenst u te bellen? Dan kan dit: 

 Dagelijks tussen 13u en 15u 

 Rechtstreeks naar de woongroep van uw familielid 

 

 

2. Een brief of kaart aan uw familielid sturen 

Onze bewoners zullen het fijn vinden om brieven en kaartjes te ontvangen. Iedere brief voor 

13u in onze mailbox of brievenbus, wordt de volgende ochtend verdeeld. 

 

U kan deze brief mailen naar: hallo@zoggenk.be of deze in onze brievenbus posten, met 

vermelding van 

 Naam bewoner 

 Woongroep bewoner 

 Naam afzender  

Gemailde brieven worden dagelijks geprint. Kaartjes in de brievenbus zijn ook erg welkom!  

Wij zorgen ervoor dat deze brieven en kaarten persoonlijk terechtkomen bij uw familielid. 

Uiteraard voorzien we hulp bij het (voor)lezen of bekijken waar nodig. 

 

3. Digitale mogelijkheden 

Onze IT diensten bereiden op dit moment alle mogelijkheden voor tot digitaal contact. Wij 

doen ons uiterste best om u zsm de mogelijkheid te bieden te skypen met uw familielid. 

Hiervoor kochten we vandaag reeds tablets aan. Na installatie door onze technici, worden 

deze meteen in gebruik genomen.  

Wij bekijken ook de optie om u filmpjes te bezorgen van uw familielid.  

Wij berichten hierover snel. 

 

 

4. Toch een dringende vraag?  

Voor dringende vragen, kan u uiteraard steeds terecht bij ons onthaalteam op het nummer 

089 57 35 00 (wzc Toermalien) en 089 21 19 86 (wzc Mandana) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zoggenk.be/
mailto:hallo@zoggenk.be
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Praktisch  

1. Wat met de persoonlijke was? 

Verzorgt u de persoonlijke was van uw familielid? Ook hiervoor voorzien wij een oplossing. 

 

 WZC Toermalien 

Wij voorzien ophaal-en bezorgmomenten voor vuile en propere was: 

o Locatie: 

loskade Toermalien (volg de bordjes) 

o Label: 

Breng je propere was? Dan vragen wij jou deze te bundelen in een plastic zak, 

voorzien van een label met naam en woongroep van je familielid.  

o Data: 

 Op dinsdag 17/03, tussen 11 en 15u 

 Op zaterdag 21/03 tussen 11 en 14u 

 Op zaterdag 28/03 tussen 11 en 14u 

 … alle daaropvolgende zaterdagen, tenzij opschorting van de maatregelen 

Onze medewerkers staan klaar om je verder te helpen en dragen alle nodige zorgen voor de 

bezorging van de was van jouw familielid. 

 WZC Mandana 

Wij kunnen geen mogelijkheid bieden tot ophaal-en bezorgmomenten in wzc Mandana. 

Daarom voorzien wij zelf in de was van onze bewoners van wzc Mandana. 

 

 

2. Pakketjes of medicatie brengen? 

Moet je medicatie of een pakketje brengen voor je familielid? Wij centraliseren deze dienst 

in wzc Toermalien. Van daaruit verdelen we naar de bewoners van wzc Toermalien en 

Mandana.  

Hoe? 

 Meld je aan aan de hoofdingang van wzc Toermalien.  

 Zorg voor een duidelijk label met naam van de bewoner en woongroep 

Wanneer? 

 Op weekdagen van 09.00 tot 16.00.   

 Op zaterdag en zondag 14 en 15 maart van 11u tot 15u 

Wij zorgen ervoor dat dit dan terecht komt bij jouw familielid. Heb je vragen? Mail ons 

onthaalteam dan: info@zoggenk.be 

 

 

 

http://www.zoggenk.be/
mailto:info@zoggenk.be
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Communicatie  

1. Hoe kunnen wij u bereiken? 

Voor alle dringende communicatie over uw familielid, nemen wij telefonisch contact met u 

op. 

 

Wij houden u echter ook graag op de hoogte van het reilen en zeilen van het leven achter de 

schermen. En liefst ook van uw familielid persoonlijk. 

 

Daarom vragen wij om uw emailgegevens aan ons door te geven. Dit kan via 

info@zoggenk.be , met vermelding van: 

 Uw voornaam en naam 

 Naam van uw familielid (bewoner) 

 Uw emailadres 

Wenst u liever geen filmpjes te ontvangen van uw familielid? Gelieve dit dan door te geven, 

via info@zoggenk.be  

 

2. ZOG achter de schermen 

Vanaf nu berichten we iedere werkdag om 12u over het reilen en zeilen van onze 

woonzorgcentra Toermalien en Mandana. Deze communicaties zullen gepubliceerd worden 

op de website en facebook van ZOG : 

 www.zoggenk.be (onder ‘nieuws’, vanaf 14/03) 

 https://www.facebook.com/zoggenk/ 

 

Samen thuis.  

Wij leggen er graag de nadruk op dat wij achter de schermen alle zorg dragen voor uw familielid. 

Naast verzorging en medische zorgen, zijn er alternatieve activiteiten en fijne momenten binnen de 

woongroepen. Onze bewoners ondervinden zo weinig mogelijk hinder en wij behouden voor hen de 

hoogst mogelijke dagelijkse structuur. Zo blijven we samen dagelijks een warme thuis creëren.  

 

Onthaalteam ‘wonen en leven’ 

Ons onthaalteam ‘wonen en leven’ beantwoordt al uw vragen. Voor niet-dringende vragen, 

verwijzen wij u graag naar info@zoggenk.be, met duidelijke vermelding van uw vraag in het 

onderwerp.  

Wij vragen uw begrip voor de drukte waarmee ons team geconfronteerd wordt. Zij zetten hun 

schouders eronder dat alle vragen zo snel mogelijk beantwoord worden.  

 

http://www.zoggenk.be/
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