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De bewoner op WR heeft geen koorts meer. Op 

BR wordt een bewoner in isolatie geplaatst. Ook 

op HR is er een bewoner die geïsoleerd wordt op 

de kamer. Bij deze bewoner werd via een bloed-

name een bacteriële infectie vastgesteld. De iso-

latie wordt opgeheven. 

HET PERSONEEL ZAL DAGELIJKS ATTENT GEMAAKT WOR-

DEN OP EEN GOEDE HANDHYGIËNE! 

Medewerkers kunnen hun middagpauze in de 

cafetaria nemen. Er wordt gevraagd voldoende 

ruimte tussen te laten. 

Er wordt gevraagd om ook in het weekend activiteiten 

met de bewoners te voorzien. Aan 1 vrijwilliger van 

afdeling Bosrank en 1 vrijwilliger 

van afdeling Heggerank werd een 

uitzondering toegestaan. Zij wor-

den ingezet bij ADL’s op de afde-

ling. 

Aan externen (leveranciers, …) 

wordt gevraagd zoveel mogelijk 

contact te nemen via telefoon of 

Skype; indien er toch een overleg 

ter plaatse noodzakelijk is, kan dit 

in het Kasteel doorgaan. 

 

Outbreak team 16 maart: 

Extra maatregelen: 

 Er werden nog bijkomende mondmaskers besteld.  

 Vanuit het ziekenhuis wordt er een nieuwe opname verwacht. 

 De apotheek zal voortaan medicatie aanleveren voor 7 dagen ipv 2 da-

gen. 

 De deur van de wasserij wordt ook in het weekend geopend van 18u tot 

21u. 

 De brievenbus voor papieren knuffels aan de bewoners kan je terugvinden 

ter hoogte van de Diestse Baan (uiterst rechts aan de zijkant van het ge-

bouw). Deze bus wordt elke weekdag geledigd! 

 Tijdens weekdagen (met ingang vanaf 18/3) kan je van 9u tot 10u en van 

13.30u tot 14.30u cadeautjes, droge voeding, een bloemetje, …. bezorgen 

voor de bewoners langs de zijdeur aan de Diestse Baan.   

Op de website van Zorgnet-icuro kan er dagelijks een update gevonden worden van de maatregelen. 

https://www.zorgneticuro.be/  

Voor het gebruik van mondneusmaskers gelden de volgende voorwaarden:  

• Voor een periode van acht uren, ongeacht de opeenvolging van interventies, zonder naar buiten te gaan.  

• Mag dus met dat doel bijgehouden worden rond de hals, maar nooit in de zak.  

• Mag voorlopig bewaard worden op een plaats zonder besmettingsgevaar, bijvoorbeeld in een geïndividualiseerde 

papieren omslag of in een uitwasbare gepersonaliseerde bak.  

• Mag nooit aan de voorzijde aangeraakt worden.  

• Moet onmiddellijk verwijderd worden zodra zichtbaar vuil.  

• Strikte toepassing van handhygiëne.  

 

 17 maart 2020 

CORONA NIEUWSBRIEF  

Je zal wekelijks op de hoogte worden gehouden met een Corona-

nieuwsbrief. Hierin kan je al de genomen maatregelen terugvinden. 

Wekelijkse nieuwsbrief — update coronanieuws 

Om snel te kunnen communiceren wordt 

er gebruik gemaakt van onze sociale 

media, website, facebook en e-mail. 

Check daarom ook geregeld deze ka-

nalen. 

Familie en bewoners worden ook via 

brieven op de hoogte gehouden. Zo 

ontvingen de gebruikers van GAW vrij-

dag 13/3 een brief met de genomen 

maatregelen en richtlijnen. Op dinsdag 

17/3 wordt een brief opgemaakt voor de 

families van onze bewoners. 

Op woensdag 11 maart werden er nieuwe maatregelen opgelegd en 

werd er een Out-break-team opgericht. Dit team bestaat uit directie-

leden Anja & Els Claes, Fritz Van Clemen, de interne preventieadviseur 

Ludo Cuypers, kwaliteitscoördinator Paula Torfs en de woonassistent 

GAW Els Hermans. Het out-break team komt dagelijks samen. Het ver-

slag van deze vergaderingen wordt aan alle afdelingshoofden be-

zorgd en ook de bedrijfsarts en de CRA ontvangen hiervan een exem-

plaar. Tijdens het overleg van het out-break team worden zowel de 

bewoners als medewerkers opgevolgd. Ook de nieuwe maatregelen 

die de regering oplegt worden door dit team omgezet in maatrege-

len voor De Winde. 

Suggesties zijn steeds welkom en kan je aan 

fritz.vanclemen@dewinde.be bezorgen, liefst vóór 10u. 

Wat en wie is het OUT BREAK team 

COMMUNICEREN hoe doen we dat? 

Aan alle medewerkers een welgemeende DANKJEWEL voor de goede zorgen die jullie dagelijks bieden aan onze be-

woners en de extra inspanningen die jullie nu leveren om het Corona virus in te dijken! 

Aan alle familieleden ook een welgemeende DANKJEWEL voor jullie medewerking en begrip !!! 

https://www.zorgneticuro.be/
mailto:fritz.vanclemen@dewinde.be


In de wasserij  werd een sas voorzien, de deur is 

elke werkdag geopend tussen 18u en 21u. Prope-

re was kan door familie duidelijk gelabeld op de 

voorziene rekken worden geplaatst. Op dinsdag 

en donderdag wordt de vuile was duidelijk voor-

zien van naam bewoner in de wasserij geplaatst. 

Aan familie wordt gevraagd om maar met maxi-

mum 2 personen deze ruimte te betreden. 

De postbak voor bewoners wordt in de wasserij 

geplaatst.  

Er werd een noodkit samengesteld die voorhan-

den is op elke afdeling. 

NIEUWE MAATREGELEN! 

Alle medewerkers dienen hun temperatuur te registreren 

bij het begin en einde van hun shift. 

Er wordt GEEN bezoek meer toegelaten. Op deze regel 

kunnen uitzonderingen worden toegestaan door directie 

en CRA. 

Er worden Skype-adressen aange-

maakt zodat men contact kan 

houden met familie. 

De GAW bewoners kunnen jetons voor 

wasmachine en droogkast telefonisch 

bestellen. De jetons worden via hun brie-

venbus aan hen bezorgd. 

Outbreak team 12 maart: 

Deze ochtend was er een samenkomst met 

alle leidinggevenden van De Winde om de 

maatregelen van Zorgnet te bespreken en te 

vertalen naar De Winde. 

Outbreak team 11 maart: 

Zorg goed voor jezelf zo draag je ook zorg voor de anderen! 

Alle medewerkers werden op de hoogte gebracht via een 

personeelsmededeling. De maatregelen voor bezoekers en 

activiteiten werden ook verspreid via mail.  

Er werd gestart met het dagelijks regi-

streren van symptomen en tempera-

turen van bewoners. Bezoekers dienen 

zich te registreren op de afdeling. Dok-

ter Maes heeft de huisartsen via brief op 

de hoogte gebracht. 

Het LDC zal vanaf 12 maart gesloten zijn. Besloten wordt om 

het dagcentrum vanaf maandag 16 maart te sluiten. Vanaf 

13/3 worden de deuren tussen het klooster en het WZC en 

tussen het klooster en het dagcentrum gesloten.  

Voor de GAW werden er nog geen richtlij-

nen meegegeven, De Winde beschouwt 

de GAW als privéwoningen wat wil zeggen 

dat de bewoners van GAW zich ook moe-

ten registreren als ze het WZC betreden. 

De ergotherapeuten worden mee inge-

schakeld in de ochtend en avondzorg. 

Aan Veresto werd gevraagd hun perso-

neel goed te informeren. De buitendeur 

aan de keuken blijft steeds op slot. 

De dienstverlening van pedicure en kap-

ster kunnen doorgaan maar niet bij bewo-

ners met symptomen. 

Vrijwilligers kunnen in huis blijven maar ze 

worden op een vaste afdeling ingezet. 

Wanneer je als medewerker een nauw onbeschermd contact had in 

een persoonlijke of professionele context, met een (mogelijke) Covid-

19 patiënt, contacteer dan je huisarts en verwittig je diensthoofd. 

Op WR wordt 1 bewoner preventief in isolatie geplaatst; bij 

deze bewoner is er geen vermoeden van Corona. 

Er is een VPK met een verhoogde temperatuur. Op 8/3 heeft 

zij haar laatste nacht gewerkt. Op 17/3 werden wij door 

haar huisarts gecontacteerd dat zij negatief test op Corona, 

de medewerker blijft voorlopig arbeidsongeschikt. 

Er geldt vanaf nu een opnamestop met uitzondering van 

mensen die uit het dagcentrum worden overgenomen en 

overname van mensen uit het ziekenhuis. 

Outbreak team 13 maart: 

De bewoners van GAW werden per brief op de 

hoogte gebracht van de genomen maatregelen. 

De GAW worden beschouwd als privéwoningen 

aangezien ze fysiek afgesloten kunnen worden 

van het WZC.  

Wanneer de opgelegde maatregelen door de 

bewoners van GAW niet worden nageleefd, wordt 

de GAW aanzien als deel van het WZC en gelden 

voor hen ook de strikte maatregelen en wordt er 

onder andere GEEN bezoek meer toegestaan. 

Er wordt een out-breakplan opgesteld.  

Tilliften, baden, rolstoelen en andere hulpmiddelen moeten gereinigd en ontsmet worden. De aangekondigde 

rolstoelpoets van mei wordt vervroegd.  

Het WZC kan politie inschakelen wanneer er bezoekers het WZC willen betreden. 

De GROTE rolstoelpoets werd noodgedwongen verplaatst van mei naar afgelopen week! Alle stoelen zijn weer 

spik en span.  

Dankjewel allemaal voor jullie hulp!!! 


