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17 april 2020

Onderwerp: nieuws uit woonzorgcentrum de ceder
Geacht familielid van onze bewoner van woonzorgcentrum De Ceder,
Woonzorgcentrum de Ceder is nu 5 weken gesloten voor alle bezoek, weken waarin u op een
andere manier hebt moeten contact zoeken met uw familielid. Contact dat nooit hetzelfde is als een
knuffel, een kus, een klein gesprekje oog in oog. Alle personeel beseft dit heel hard. We leggen dit
ook dagelijks uit aan onze bewoners en proberen hen af te leiden met een mooie tekening, een
wandeling in de tuin, het voorlezen van een brief, of gewoon een babbel.
Het gaat goed in woonzorgcentrum de Ceder, met alle personeel en alle bewoners. Er had niemand
koorts vanmorgen, noch andere symptomen. Alle personeelsleden zijn aanwezig, we krijgen extra
hulp van personeelsleden van OCMW Beersel. Er heerst een positieve sfeer. We zijn als
woonzorgcentrum nog niet getest en zitten ook niet in de tweede testfase van de overheid. Het kan
zijn dat we pas in mei zullen getest worden. Alle bewoners die naar de kliniek moesten voor een
ingreep of die getest zijn door huisdokters, hebben tot nu toe negatief gescoord op Covid-19. Zoals
reeds beloofd, zullen we open communiceren, indien ook in ons woonzorgcentrum het virus
vastgesteld wordt.
In samenspraak met de coördinerend arts en op richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid
bereiden we ons hier heel goed op voor.
We hebben het woonzorgcentrum al een aantal weken opgesplitst in afdelingen per verdieping. Nu
het mooi weer wordt, hebben we dit doorgetrokken tot de tuin. Bewoners zitten op mooie afstand
van elkaar op het terras of gewoon in het zonnetje, opgesplitst per verdieping.
Er zijn al volop ijsjes gegeten in de zon. Veel bewoners hebben al een mooi kleurtje en tanken volop
vitamine D.
De bewoners worden ook van buiten uit verwend. Een Beerselse chocolatier bracht op
Paaszaterdag een reuzegrote chocoladen paashaas. Een bakker trakteert bewoners en personeel
op een taartje. Een Beerselaar heeft mondmaskers geprint, en nog dagelijks komen Beerselaars
zelfgemaakte mondmaskers binnenbrengen.
We kijken nu uit naar schorten die het personeel kan voorbinden. Ze moeten van goeder stof zijn,
wasbaar op 90 °. Er is namelijk een grote schaarste aan beschermpakken voor het zorgkundig
personeel.
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In gemeente Beersel coördineert Beersel helpt T080015050 beersel.helpt@beersel.be de
schortenactie. Neem gerust contact op.
Geacht familielid, er is gisterenavond in de media onduidelijkheid ontstaan over het bezoekrecht. Ik
moet hier heel duidelijk zijn: er is momenteel geen bezoek mogelijk in woonzorgcentrum de Ceder.
Ik hoop dat u dit begrijpt. We zijn momenteel vermoedelijk Covid-vrij. Noch het personeel, noch de
bewoners zijn getest. Iedereen in huis neemt de uiterste hygiënemaatregelen in acht, en houdt zich
rigoureus aan alle voorschriften. Nu bezoek binnenlaten, hoe gecontroleerd ook, zal het virus
automatisch binnenbrengen en onze bewoners en personeelsleden in gevaar brengen. De Vlaamse
Overheid werkt dit weekend aan een mogelijk stappenplan om gefaseerd bezoek terug toe te laten
in die centra die al getest zijn en zich op basis daarvan hebben georganiseerd. Laat ons allemaal
nog even geduld oefenen en intussen waken over onze gezondheid en die van onze geliefden.
Maak een mooie fotocollage of iets anders persoonlijks en steek het in onze brievenbus. Ik kan je
garanderen dat die kleine attenties al heel veel ontroering en mooie glimlachjes
hebben teweeggebracht.
Geacht familielid, ik weet dat je bezorgd bent, ik weet dat je je afvraagt hoe lang dit allemaal zal
duren, ik besef dat je met heel veel vragen zit. Weet dat heel ons team, geruggesteund door het
Beersels bestuur, er alles aan doet om iedereen hier goed te laten leven met de nodige zorg. Wees
moedig, hou je aan de maatregelen en kom samen met je geliefden deze periode goed en wel door.
Volgende week stuur ik je een nieuwe mail vol nieuws uit woonzorgcentrum De Ceder.

Met vriendelijke groeten,
Tina Van Bockstal
directeur woonzorgcentrum De Ceder
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