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Geachte bewoner en familie, 
 
De voorbij periode was zeer intens voor bewoners, familie en medewerkers.   
Dank zij de vele steun, inzet en doorzettingsvermogen van iedereen slaagden we erin om deze , 
ongetwijfeld moeilijkste periode, te overwinnen en kunnen we elkaar straks terug ontmoeten.  
We informeren u hoe we dit ontmoeten op een veilige wijze zullen organiseren. 
 
De recente testresultaten, waarbij geen enkele bewoner positief was, en het kunnen sluiten van de 
cohorteafdeling bewijzen dat de genomen maatregelen adequaat en succesvol en waren.  Dit is het 
groene licht om de volgende stap te zetten. 
 
 
Kamerisolatie,  
Nadat bewoners 5 weken op kamer verbleven kunnen ze opnieuw safe hun kamer verlaten. 
Gezien er  echter steeds een latent gevaar van Covid zal aanwezig blijven, en dit tot er een nieuw vaccin 
voor handen is, wensen we dit op een veilige en controleerbare wijze te realiseren. 
Concreet wordt de voorziening in bubbels opgedeeld waardoor, bij eventuele uitbraak, de verspreiding 
zich zal beperken tot één bubbel.    We delen het Wzc op  in diverse bubbels, bv.  kant koninklijke baan (14 
bewoners),een bubbel kant Lindelaan (19 bewoners), de Kelle (15 bewoners) en de Kykhill  (9 bewoners). 
Binnen deze bubbels blijft de anderhalvemeter steeds behouden en kunnen de bewoners aldus rustig 
rondwandelen, eten zij opnieuw samen en organiseren we zinvolle dagbesteding-activiteiten. 
 
 
Bezoekregeling, 
We zijn  ontzettend blij om vanaf volgende week dinsdag opnieuw bezoek te kunnen organiseren.   
Het bezoek is onderworpen aan bepaalde regels die, omwille van de veiligheid, ten allen tijde gevolgd 
dienen te worden.   Medewerkers van het WZC zullen continu aanwezig zijn om dit allemaal in goede banen 
te begeleiden.   

 De bezoeken zullen plaatsvinden op het gelijkvloers van het modulaire gebouw.   
 Medewerkers zullen u, op het afgesproken tijdstip via de inkom kant Lindenlaan begeleiden naar 

de ontvangstruimte waar de bewoner op u wacht. 
 Bij elk bezoekmoment dient er een registratie te gebeuren en wordt een verklaring op eer 

ondertekend. 
 Er zijn in totaal 7 ontvangstruimten voorzien waar telkens een lange tafel voorzien is met 

plexischerm, na elk bezoek worden alle contactoppervlakten ontsmet. 
 De bezoektijd bedraagt 30 minuten en er is maximaal één bezoeker per bezoekmoment.   
 U dient als bezoeker verplicht een mondmasker te dragen, zonder mondmasker is er geen 

bezoekmogelijkheid.  Eénmaal te hebben plaats genomen in de ontvangstruimte hoeft het 
mondmasker van de bewoner en de bezoeker niet gedragen te worden.  De anderhalvemeter 
dient altijd gerespecteerd te worden. 

 Er mogen geen geschenken of voorwerpen overhandigd noch uitgewisseld worden. 
 Vanaf maandag 18/05 kunt u tussen 09.00u-11.00 en tussen 13.30 en 15.30u op het 

telefoonnummer  0492/73 90 47 uw afspraak reserveren.   We zullen zeer binnenkort een digitaal 
registratieplatform installeren waarop u uw afspraak kan reserveren, meer nieuws daarover volgt 
binnenkort. 

 Per wooneenheid/bubbel  is bezoek mogelijk tussen 13.00u en 16.30u en dit vanaf dinsdag tot en 
met zaterdag.   
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Doktersbezoeken, 
Tijdens de voorbije periode was Dr Bossuyt, coördinerend en raadgevend arts, de enige arts die toegang 
had tot het woonzorgcentrum en die, in nauw overleg met de behandelende huisarts, de diagnose en 
behandeling stelde. 
Vanaf 18 mei zijn alle huisartsen opnieuw toegelaten tot het woonzorgcentrum voor de  
niet-planbare zorg en/of niet-telefonisch op te lossen problemen.  
Het is de bedoeling om stap voor stap te evalueren en mogelijks op 8 juni ook opnieuw huisartsen toe te 
laten voor de chronische bezoeken  (de klassieke rondes). 
 
 
 
Onze oprechte dank  voor jullie gestelde vertrouwen in ons woonzorgcentrum St-Bernardus en uitziend 
naar een toekomst waar genieten, vreugde en verbondenheid  centraal staat. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Frank Vanfleteren     Sabrina Dhondt 
Alg. directeur      Verantwoordelijke bewonerszorg 
 
  
 
 


