
 
 
Beste familie, 
 
Hierbij de wekelijkse update over de maatregelen in het kader van het coronavirus. 
Tot vandaag zijn de COVID-19-besmettingen in De Wingerd onder controle.  
 
Isolatiemaatregelen  

● Isolatiemaatregelen in woning 13 en 14 wegens een vermoeden van corona: de bewoner 
wordt vandaag getest. Voorlopig is bezoek voor woning 13 en 14 niet mogelijk. 

 
Nieuwe bezoekregeling 
Door de nieuwe epidemiologische situatie en de verstrengde richtlijnen van het Agentschap Zorg en 
Gezondheid moeten we de bezoekregeling tijdelijk terug verstrengen. 

1. De norm is wandelbezoek of cafetariabezoek.  
2. Per uitzondering is kamerbezoek mogelijk. Spreek hierover de zorgcoördinator van de 

woning aan.  
 

Algemene maatregelen: fysieke afstand, mondmaskers en een consequente handhygiëne zijn 
belangrijke wapens in onze strijd tegen corona. Volgende richtlijnen moeten duidelijkheid geven. 
 
Fysieke afstand 

1. Vermijd contact met andere bubbels.  
2. Hou afstand als je elkaar tegenkomt.  
3. Neem zeker niet de lift samen met een andere bubbel. 

 
Mondmaskers 

1. Mondmaskers zijn verplicht binnen, ook in het cafetaria. Hou ze zoveel mogelijk aan,  
zeker als je spreekt. Als je iets wil drinken of eten kan dit uiteraard niet. Probeer daarom 
maximaal op het terras te zitten. 

2. Mondmaskers zijn verplicht buiten wanneer 1,5 meter niet gerespecteerd kan worden. 
3. Bewoners krijgen in de woning een mondmasker mee. Vraag hiernaar indien de 

medewerkers dit vergeten zijn. 
 
Handhygiëne 

1. Was regelmatig je handen en gebruik steeds alcogel. 
2. Gelieve na gebruik gemeenschappelijke toiletten zelf te reinigen zodat de volgende 

toiletbezoeker een veilig toilet heeft. Er staan emmers met reinigingsmateriaal.  
 

 



 
 
 
Beleid 

De maatregelen die het Agentschap Zorg en Gezondheid oplegt aan de bewoners van een 
woonzorgcentrum zijn strenger dan de maatregelen voor de rest van de bevolking. De 
burgers die niet in een woonzorgcentrum wonen, kunnen naast hun leefbubbel contact 
hebben met 5 andere personen die ze zelf kunnen kiezen. Aan bewoners van een 
woonzorgcentrum wordt deze mogelijkheid ontzegd. Wij begrijpen de intenties van de 
beleidsmakers maar zijn hier als organisatie niet mee akkoord . Wij zullen de regels 
respecteren maar klagen deze situatie wel actief aan.  
 

Bevraging 
In bijlage vinden jullie het rapport van een onderzoek met de KULeuven naar de 
veerkracht van ons personeel tijdens de eerste golf.  Dit helpt ons om het beleid voor de 
tweede golf bij te sturen. De algemene conclusie is dat het personeel nog steeds in goede 
conditie is. Het vertrouwen en de appreciatie dat jullie getoond hebben, heeft hier een 
belangrijke bijdrage aan geleverd. Bedankt hiervoor!  

 
Info en tips  
 

● Bezoek kan je reserveren op https://wingerd.keyplanner.be/ 
● Heb je vragen? Aarzel niet om ze te stellen. 

 

We houden u verder op de hoogte. 

Hartelijke groet, 

Jan Vanwezer 
Campusdirecteur De Wingerd WZC  
Woonzorgnet-Dijleland vzw  
Wingerdstraat 14 | 3000 Leuven  
T: 016/ 28.47.90 | E: jan.vanwezer@wingerd.info 
 


