Deze week was er op elke afde-
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ling een kerstfeestje! Onze be-
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woners genoten allemaal van
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een heerlijk kerstmenu!

Met deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van de
STAVAZA in het woonzorgcentrum op vandaag, vrijdag 18 december.
We ontvangen ook meer en meer telefoontjes en mails van ongeruste familieleden. We hebben hier alle begrip voor en we proberen in de mate van het mogelijke rekening te houden met de opmerkingen en suggesties die worden gegeven.

Bewoners en familie kunnen ons
steeds contacteren in functie van
vragen, problemen, suggesties, …
info@dewinde.be
014 84 92 20

Graag doen we nog eens een oproep aan alle familieleden om
deel te nemen aan de werkgroep infectiebeleid. Volgende week
dinsdag 22 december om 14u zal deze werkgroep online (Skype)
doorgaan. Wanneer je wil deelnemen aan de werkgroep kan je je
kandidaat stellen via fritz.vanclemen@dewinde.be.
Langs deze weg willen we alle medewerkers en externe helpers
bedanken voor hun inzet tijdens deze moeilijke weken. Wij hebben een enorme bewondering voor jullie. DANKJEWEL!

Deze foto’s kan je ook op onze website terugvinden.
https://www.dewinde.be/nieuws/

DAGVERZORGINGSCENTRUM
Het dagverzorgingscentrum blijft geo-

Om snel te kunnen communiceren wordt er
gebruik gemaakt van onze sociale media, website, facebook en e-mail.
Check daarom ook geregeld
deze kanalen.

pend. Heb je zelf, een familielid, een vriend
of kennis nood aan een dagbesteding of
sociaal contact? Neem dan zeker contact
op met het dagcentrum.

Met vriendelijke groet,

greet.boeckx@dewinde.be of
 014 849212

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

Fritz Van Clemen

Directeur

https://www.zorgneticuro.be/
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Veel moed! Hou vol! En denk ook af en toe aan jezelf!

TESTSTRATEGIE & COHORTE

MAATREGELEN WOONZORGCENTRUM

BESMETTINGEN




Afdeling Heggerank werd ingericht als een volle- 
dige cohorte-afdeling met positieve bewoners.

Op de positieve cohorte-afdeling Heggerank

Momenteel wordt alles in het werk gezet om op

Deze week werden bij de bewoners die reeds 14



afdeling Bosrank een negatieve cohorte-afdeling

dagen op deze cohorte verblijven een PCR-test

te maken met 14 kamers.

afgenomen. Van deze 28 bewoners zullen maan-



Sinds 2 weken beschikken we over sneltesten.
Deze worden gebruikt wanneer een bewoner
covid-symptomen vertoont. Na ongeveer een





Bij een positief resultaat verhuist de bewoner

merisolatie gaan op de eigen afdeling en wordt
er een PCR-test afgenomen.


dewerkers die weer terugkeren

kamerisolatie.

naar de werkvloer. Ook bij hen





wel in de dag als tijdens de nacht.
We begrijpen dat we met de huidige lage bezetting niet de zorg,
poets en begeleiding kunnen bieden die jullie als familie van ons
gewoon zijn. We hopen dat we

vanaf volgende week weer kunnen groeien naar het ‘nieuwe

Fysiek bezoek is op afdeling Heggerank niet motoegelaten worden.



normaal’.

elke dag tussen 14u en 16u geopend zijn zodat
een raambezoek mogelijk is.

wordt ook een nieuwe PCR-test afgenomen om




Voor de overige bewoners op afdeling Bosrank wordt er alles
aan gedaan om bezoek mogelijk te maken.

Voor afdeling Wijnrank zal vanaf zaterdag 19 december het tuinpoortje langs de Diestsebaan

laten wanneer hij 72 uur symptoomvrij is. Er

dag getest met een PCR-test.

terne medewerkers ingezet zo-

gelijk. Enkel in palliatieve situaties kan bezoek

Hij kan deze positieve cohorte-afdeling pas ver-

Onze medewerkers worden wekelijks op maan-

Ondertussen worden er nog ex-

tenkant vrijgemaakt zodat zij na afspraak (en

wordt de kamerisolatie opgeheven.

waarden.

op de andere afdelingen.

van de afdeling wonen, een kamer aan de bui-

bezoek kunnen ontvangen.

de besmettelijkheid vast te stellen via de CT-

gezet op de positieve cohorte of

werd voor de bewoners die aan de binnenkant

blijft de bewoner in kamerisolatie en wordt

verhuist zal hij daar minimaal 14 dagen verblijven.

hankelijk van de CT-waarden in-

woners op de positieve cohorte (Heggerank). Er

indien de ziektetoestand dit toelaat) een raam-

Wanneer een bewoner naar de positieve cohorte

Deze medewerkers worden af-

Een raambezoek blijft mogelijk, ook voor de be-

Bij een negatief resultaat van de PCR-test

pas wanneer dit testresultaat negatief is,

worden de CT-waarden bepaald.

We begrijpen dat al deze verhuizen zowel voor

BEZOEK

Bij een positief resultaat van de PCR-test

na 5 dagen een 2e PCR-test afgenomen;



Vanaf maandag zijn er eigen me-

woners nog tot aan de verhuis van maandag in

gezonde bewoners.

ve cohort afdeling



besmettingen zijn bijgekomen verblijven alle be-

ke bewoners strikt gescheiden houden van de

verhuist de bewoner alsnog naar de positie-



MEDEWERKERS

Aangezien er op afdeling Bosrank deze week nog

kers niet gemakkelijk zijn, maar wij willen de zie-

Heggerank.
Bij een negatief resultaat zal de bewoner in ka-

weer fysiek bezoek ontvangen.

de bewoners als voor familieleden en medewer-

naar de positieve cohorte-afdeling op afdeling



cohorte (afdeling Bosrank) verblijven, kunnen vanaf dinsdag

-afdeling Bosrank.

ren we nieuwe criteria wat betreft het testen van

half uurtje is de uitslag van deze test bekend.

De 11 bewoners die na de verhuis van maandag op de negatieve

verlaten en verhuizen naar de negatieve cohorte

centra en in overleg met het zorgagentschap hantebewoners en medewerkers:



dag 11 bewoners de positieve cohorte kunnen

Op basis van de ervaringen van andere woonzorg-



verblijven momenteel 28 bewoners.

BEZOEK

GESCHENKEN, KAARTJES, …


Geschenken, bloemen, kaartjes, … voor de bewoner kan je binnenbrengen via de zijdeur van de wasserij aan de Diestsebaan.

Wanneer we maandag de resultaten ontvangen

Je kan je geschenkje voorzien van de naam van de bewoner ach-

van de 3 bewoners (met symptomen) die mo-

terlaten op het rek. Onze medewerkers zorgen er voor dat dit

menteel in kamerisolatie verblijven op afdeling

aan de bewoner wordt bezorgd.

Wijnrank kan er mogelijks vanaf dinsdag 22 december fysiek bezoek worden toegelaten op afdeling Wijnrank.

Met kleine stappen trachten we terug te gaan naar het ‘normale’, maar weet dat dit tijd vraagt!

