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 31 maart 2022 

Update coronanieuws  

Bewoners en familie kunnen ons 
steeds contacteren in functie van 
vragen, problemen, suggesties, … 

info@dewinde.be / 014 84 92 20 

COVID-Nieuwsflash 

Alle beetjes helpen. #samentegencorona 

#samen tegen 

CORONA 
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Spijtig genoeg moeten we jullie meedelen dat vandaag op afdeling Bosrank 9 extra bewoners positief 
hebben getest. Ondanks deze bewoners allemaal gevaccineerd zijn, brengt het ons op een totaal van 11 
bewoners die positief hebben getest op COVID-19. Gelukkig vertonen de bewoners slechts milde symp-
tomen. Aangezien Bosrank de afdeling is voor personen met dementie wordt er voor gekozen om geen 
kamerisolatie toe te passen, maar de volledige afdeling als 1 bubbel te beschouwen. 
Daarnaast is er vandaag 1 bewoner op afdeling Heggerank positief getest en 1 bewoner in de groep as-
sistentiewoningen. Deze bewoners gaan 10 dagen in kamerisolatie.  
 
Graag geven we nog mee dat er onder de brede bevolking niet enkel het COVID-virus circuleert, maar 
ook het griep- en Norovirus. De maatregelen die we reeds genomen hebben kan u hieronder terugvin-
den. We willen graag een pluim geven aan de medewerkers die zich hebben laten vac-
cineren tegen de griep!!! Met deze ook een oproep aan al onze medewerkers om zich 
in de toekomst zeker te laten vaccineren tegen de griep! 
Griep en andere luchtweginfecties zijn een belangrijke oorzaak van morbiditeit, hospi-
talisatie en overlijden bij ouderen, die meer kwetsbaar zijn voor ernstige ziekte. Lucht-
weginfecties kunnen zich in woonzorgcentra snel verspreiden door intensief contact 
tussen bewoners onderling en tussen bewoners en zorgverleners.  
Momenteel is er een personeelsuitval van 18%. We hopen dat dit niet verder gaat stij-
gen, daarom vragen we met aandrang de algemene voorzorgsmaatregelen, zoals het 
regelmatig handen wassen en ontsmetten, te blijven toepassen om onze bewoners en 
medewerkers zo goed mogelijk te beschermen.  
 
Onze medewerkers doen er alles aan om onze bewoners optimaal te verzorgen en te bejegenen in deze 
moeilijke periode.  
We begrijpen dat deze situatie voor ongerustheid kan zorgen bij zowel onze medewerkers, bewoners 
als familieleden maar we hebben er alle vertrouwen in dat we hier samen door zullen geraken. 
 
Het outbreak management team van De Winde volgt de toestand op de voet op en zal indien nodig 
nieuwe maatregelen uitwerken.  
 
We willen iedereen bedanken voor hun aanhoudende inzet! 
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Maatregelen bezoek afdeling Bosrank 
 Momenteel zijn alle bewoners die nog niet besmet zijn, getest met een PCR-test. 

We verwachten de resultaten morgen. Tot dan laten we geen bezoek toe.  

 We nemen een periode van waakzaamheid en voorzichtigheid in acht. Tijdens de-
ze periode is er 1 vaste bezoeker per bewoner toegelaten. Evelien Mertens
(afdelingsverantwoordelijke) zal jullie morgen contacteren omtrent de naam van 
de vaste bezoeker.  

 Bezoek krijgt toegang tot de afdeling langs de buitenzijdeur, toegang via het 
tuinpoortje. Daar kan je aanbellen om toegang te krijgen tot de afdeling. Bij het 
binnenkomen is kamer 9 ingericht als omkleedkamer voor de vaste bezoekers. Je 
kan er je jas achterlaten en daarna een beschermschort en handschoenen aan-
doen.  

 Gelieve de buitendeur goed te sluiten bij het verlaten van de afdeling.   

Let op! Bezoekers dragen reeds bij het binnenkomen een FFP2-masker! 

 Het gesprekslokaal werd ingericht als omkleedkamer voor medewerkers. Daar 
kunnen medewerkers hun chirurgisch mondneusmasker tussen twee nierbekken 
leggen en nemen ze een FFP2 masker dat ze dragen gedurende gans de werk-
shift. Bij het verlaten van de afdeling mag je het FFP2 masker weggooien en ver-
volgens je chirurgisch mondneusmasker weer uit de twee nierbekkens nemen.  

 Voorts dragen medewerkers ook een wegwerp beschermschort. Medewerkers 
dragen handschoenen bij het toedienen van zorg aan de bewoners. Bij het verla-
ten van de kamer werp je deze weg.  

 De high touch oppervlakken worden regelmatig gereinigd en ontsmet. 

 Ook de toiletten op de kamers worden extra ontsmet. 

 De gemeenschappelijke toiletten op de afdeling zijn gesloten. 

 Bij de ingang van de afdeling op de lange gang zullen er handschoenen en vochti-
ge doekjes voorzien worden om de karren te ontsmetten die de afdeling verlaten. 

Voorzorgsmaatregelen afdeling Bosrank 

Algemene voorzorgsmaatregelen De Winde 


