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Communicatie Coronavirus – update 14 mei 2020 – Residentie Mosa – Residentie Emeth 

Richtlijnen bezoekregeling woonzorgcentra. 

Alle geldende maatregelen blijven van kracht. 

 

 

 

 

Beste familieleden,  

 

 

Na de opstart van de babbelbox ontvingen wij van de overheid richtlijnen rond het uitwerken van 

een bezoekersregeling.  

Bij die bezoekersregeling dienen een aantal bepalingen gevolgd te worden zoals bezoek door 

maximum 1 bezoeker die zoveel mogelijk dezelfde persoon moet zijn, bezoek in een apart daartoe 

voorziene ruimte, …… Elke instelling mag voor zichzelf bekijken hoe dit kan uitgewerkt worden of kan 

kiezen voor een alternatief zoals raamcontacten, beeldbellen of babbelbox. 

 

Wij opteren voor het alternatief en zetten de bestaande bezoeken via de babbelbox verder, mits 

beperkte aanpassingen.  

 

 

Aangepaste afspraken rond de bezoeken via de babbelbox. 

 

• bezoek is mogelijk na afspraak  op maandag, woensdag en vrijdag, telkens in de namiddag 

(voor familieleden die aan het werk zijn kan de mogelijkheid bekeken worden voor bezoek 

op zaterdag na overleg) 

• graag minimum één werkdag op voorhand een afspraak maken (vóór 13 u), bij voorkeur via 

e-mail: ergo@wzcsintbernardus.be, indien u niet beschikt over email kan u een afspraak 

maken via  tel. 09 218 91 19 (tussen 9 en 12 u) 

• u wordt gecontacteerd met het juiste bezoekuur in de loop van de namiddag (de dag 

voordien), u hoeft hiervoor zelf geen contact op te nemen 

• bezoek is enkel mogelijk als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het 

bezoek geen symptomen vertoonden en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest 

werden op Covid-19 

• u dient dit te onderschrijven in een verklaring op eer  

- ligt ter beschikking op plaats van het bezoek 

- dient ondertekend in de daartoe voorziene brievenbus gestopt te worden 

- graag zelf een balpen meebrengen om dit te ondertekenen (om besmetting te 

voorkomen) 

• gelieve u stipt te houden aan het uur van afspraak (niet te vroeg en niet te laat) 

• het bezoek voor bewoners Residentie Mosa zal doorgaan in de verbindingsgang tussen het 

klooster en WZC en is te bereiken via de inkom van het dagverzorgingscentrum (tegenover 

de ingang van het onthaal), u kan eventueel wachten in het inkomsas 

• het bezoek voor bewoners Residentie Emeth zal doorgaan in de verbindingsgang tussen de 

serviceflats en het WZC en is te bereiken via de binnentuin, er zal bewegwijzering staan, hier 

is geen plaats beschikbaar om binnen te wachten 

• het bezoek is beperkt tot 1 x per week gedurende 15 minuten, zo kunnen wij de kans geven 

aan zoveel mogelijk bewoners 

• u mag maximum met 2 personen uit hetzelfde gezin op bezoek komen, kinderen < 16 jaar zijn 

niet toegelaten 
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• wij vragen u om de nodige afstand van 1,5 meter te bewaren en een mondmasker te dragen 

bij de verplaatsing naar de babbelbox 

• wij voorzien de nodige handontsmetting en ontsmettingsproduct voor tafel en stoel 

• er mogen geen geschenken, bloemen, tekeningen, …. meegebracht worden voor de 

bewoners (dit kan enkel via de pakketdienst via het onthaal) 

• huisdieren kunnen niet  op bezoek komen 

• bij niet-naleving van de afspraken kan een bezoeker geweigerd worden 

 

Wij blijven verder de richtlijnen van de overheid opvolgen en houden u op de hoogte. 

 

Guy Claeys,  

directeur 
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Overzicht van alle geldende afspraken – 14 mei 2020. 
 

 

 

Toegang tot het woonzorgcentrum.  

 

Het algemeen bezoekersverbod blijft gehandhaafd.  

 

Sommige familieleden komen via de tuin of via de straatzijde op afstand wuiven naar hun  

familielid. Dit is een mooi gebaar van contactname. 

 

Sommige gedeelten van onze tuin zijn ook afgesloten en zijn niet toegankelijk voor bezoekers. 

Wij wensen deze te gebruiken om bij mooi weer uw familielid de kans te geven om naar  

buiten te gaan.  

 

We willen er echter op wijzen dat fysiek contact of nabijheid van minder dan 1,5 meter op geen  

enkele wijze mag plaatsvinden. 

Bij overtredingen zal niet nagelaten worden om de politie te verwittigen. 

 

Vanuit de overheid is duidelijk gesteld dat een bewoner die op eigen initiatief of op vraag van  

verwanten het woonzorgcentrum verlaten heeft of fysiek contact/nabijheid van minder dan 1,5 m  

gehad heeft per definitie beschouwd wordt als vermoedelijke COVID-19 bewoner waardoor de  

isolatiemaatregelen van toepassing worden van minstens 14 dagen isolatie op de kamer.  

 

 

 

Afspraken rond was en persoonlijke spullen. 

 

Omwille van het algemeen bezoekersverbod organiseren wij de mogelijkheid om pakketten  

binnen te brengen of op te halen. 

• u kan vuile was komen ophalen via de hoofdingang op: 

- maandag, woensdag en vrijdag in de voormiddag tussen 10u30 en 12 u en in de 

namiddag tussen 14 en 17 u, 

- geef dit de dag voordien, bij voorkeur door per email aan de hoofdverpleegkundige,  

- voor ophaling op maandag, graag dit op vrijdag doorgeven,  

- wij zorgen ervoor dat het pakket met vuile was voor u klaar staat op de door u 

afgesproken dag. 

• u kan propere was en/of persoonlijke pakketten afgeven aan de hoofdingang: 

- elke weekdag, in de voormiddag tussen 10u30 en 12 u en in de namiddag tussen 14 en 

17 u, 

- deze pakketten worden pas na 24 u bij de bewoner bezorgd (op advies van de overheid 

om mogelijke besmetting met het coronavirus te voorkomen), 

- mochten er bederfbare voedingswaren of planten of bloemen tussen zitten, gelieve dit 

te vermelden. 

• een kaartje, een briefje, een tekening, een foto, …  is altijd welkom en kan bezorgd worden 

via onze pakjesdienst, 

• u mag zich aanmelden via de hoofdingang, Assenedestraat 18, Bassevelde (druk op de bel). 
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Cafetaria-aanbod op de leefgroepen. 

 

Samen met Bart, de verantwoordelijk keuken, bieden wij de bewoners de kans om gebruik te 

maken van het cafetaria- aanbod in de leefgroep of op de kamer. Bewoners kunnen hun wensen 

doorgeven aan de medewerkers, de gevraagde dranken worden dan persoonlijk bezorgd aan uw 

familielid. 

 

 

Mogelijkheid van (beeld)communicatie. 

 

We bieden de mogelijkheden om via beeldcommunicatie contact te houden met uw familielid 

via Skype. 

• wij zijn via skype te bereiken op weekdagen van 9u30 – 11u30, op zaterdag van 14u00 – 

16u30 

• graag één dag op voorhand een afspraak maken via e-mail: ergo@wzcsintbernardus.be, op 

zaterdag kan een afspraak gemaakt worden tot 12u00, 

• wij vragen om in de e-mail het gewenste tijdstip van contact door te geven, 

• wij bevestigen het juiste uur waarop u gecontacteerd wordt met uw familielid (op 

weekdagen ’s morgens, op zaterdag voor 14u00).  

• na het maken van de afspraak sturen we jullie de link door naar de correcte leefgroep (het is 

wel belangrijk dat skype al geïnstalleerd is), 

• klik op deze of link of kopieer deze link in uw internetbrowser en dan wordt je automatisch 

doorgestuurd naar Skype en de juiste leefgroep. 

 

 

Extra inzet van medewerkers. 

 

Doordat ook het dagcentrum volledig gesloten is voor gasten worden de medewerkers van het  

dagcentrum ingezet bij de bewoners van het woonzorgcentrum. Zo hebben we de aanwezigheid  

van medewerkers in de namiddag en bij het avondmaal kunnen verhogen. 

 

 

Bereikbaarheid (hoofd)verpleegkundigen. 

 

Om te horen hoe het met uw familielid gaat zijn onze hoofdverpleegkundigen beschikbaar tijdens  

de kantooruren op weekdagen. 

•  mevr. Liesbeth Hofman, hoofdverpleegkundige Mosa, tel. 09/323.92.32, 

liesbeth.hofman@wzcsintbernardus.be 

• mevr. Katrien Andries, hoofdverpleegkundige Emeth, tel. 09/323.92.57, 

katrien.andries@wzcsintbernardus.be 

 

Tijdens de avonddienst en tijdens het weekend wensen onze medewerkers hun beschikbare tijd  

optimaal in te zetten voor de verzorging van uw familielid. Graag hadden wij om die reden  

gevraagd om telefonisch contact na de kantooruren en in het weekend te beperken. Wanneer  

het echter dringend is kan u steeds contact opnemen via het gekende telefoonnummer van de  

afdelingen. 

 

 


