
 
 

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.  

De test in de flats was negatief, een collega van de administratie testte eveneens negatief. 

 

Bezoekregeling 

We versoepelen vanaf vandaag de bezoekregeling:  kamerbezoek is opnieuw mogelijk zonder dat dit 

een uitzondering hoeft te zijn. Binnenkort laat het weer ons immers niet meer toe om elkaar buiten te 

ontmoeten. Ook de nood aan privacy heeft meegespeeld in onze beslissing.  Elke woning zal zijn regeling 

uitwerken via de keyplanner. 

Belangrijk:  

1. Schenk aandacht aan handhygiëne en was zeker je handen voor je het poortje binnenkomt. 

2. Gebruik je mondmasker waar je de 1.5 m niet kan respecteren, zeker als je de woning 

binnenkomt.  

3. Beperk je kamerbezoek tot 2 volwassenen plus eventueel kleine kinderen.  

 

Varia  

Afgelopen donderdag ontvingen we minister Wouter Beke. Hij is verantwoordelijk voor ouderenzorg.  

We stelden hem vier vragen :  

1. Zet in de richtlijnen dat bezoekregelingen altijd in samenspraak met bewoners en 

familieleden moeten gemaakt worden.  

2. Discrimineer ouderen in een woonzorgcentrum positief en geef hen een grotere sociale  

bubbel dan de rest van de bevolking.  

3. Geef directies de mogelijkheid om de overheidsrichtlijnen te versoepelen als de lokale 

context dat toelaat.  

4. Laat de deuren van de woonzorgcentra opnieuw opengaan. 

 

Bijlage Ervaringen in woning X 

 

Ten slotte  

Ik wil nog benadrukken dat het doel van De Wingerd is om kwaliteit van leven te realiseren voor 

personen met dementie. We willen corona niet ten koste van alles buiten houden.  

Corona in De Wingerd is geen nederlaag. Inboeten op levenskwaliteit is dat wel.  



Dit wil niet zeggen dat we lichtzinnig omgaan met de coronadreiging. We trachten via proportionele 

maatregelen een besmetting te voorkomen en via een alerte teststrategie een grote uitbraak te 

voorkomen .  

 

Dank voor het vertrouwen. 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 


