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Geachte familie,
3 maanden geleden begon voor iedereen een nieuw samen-leven. We gingen op raad van de
wetenschappers in lockdown, ons woonzorgcentrum ging dicht.
Opeens stond je voor een gesloten deur. Wat later kon je videobellen, en venster- of tuinhekbabbels
doen. Drie weken geleden ging onze tuin open, en gelukkig schijnt de zon zowat elke dag. Zo
konden reeds in totaal 282 tuin(hek)rendez-vous doorgaan.
Geachte familie, als je er zelf al een hebt meegemaakt, moet ik je dit niet vertellen, het zijn echt 282
hoogtepunten in het leven van onze bewoners. Familie zien, aan tafel een babbelke doen, soms
gewoon samen zitten genieten van de zon, ik zie elke keer opnieuw hoeveel deugd dat doet.
Woonzorgcentrum de Ceder heeft geluk met die tuin. Naast de vaste bezoekdagen op maandag en
donderdag, kan je op elk moment van de week een tuinhekgesprekje voeren met bewoners die
zelfstandig zijn.
We gaan de volgende weken voorzichtige stapjes doen naar meer ‘samen’.
Je leest het hieronder in de – spijtig genoeg - nog steeds strenge maatregelen.
Intussen nog even een update: ons woonzorgcentrum is nog steeds volledig COVID-vrij, zowel wat
woonzorgcentrum als assistentiewoningen als personeel betreft. Alle kamers zijn gevuld, we
verwelkomden de voorbije 14 dagen 3 nieuwe bewoners.
We hebben plannen: zo willen we graag de cafetaria een paar keer per week openen, voorlopig
enkel voor bewoners, opgesplitst per verdieping. Velen snakken naar een ijsje of een frisse pint, die
smaakt zoveel beter in gezelschap dan op je kamer.
In de grote vakantie willen we ook in het weekend bezoek in de tuin mogelijk maken. Hierover meer
in een latere nieuwsbrief.
Lieve familie, ik zie hoe jullie net als wij worstelen met al die beperkingen. Ik wil mijn dank uitspreken
, ook namens alle personeel en vrijwilligers, om jullie fijne meewerkende houding. In al die maanden
is geen onvertogen woord gevallen, integendeel, de muur van de verpleging hangt vol met warme
berichten van dank en steun. Dat doet goed. Dat helpt vooral om goed voort te doen en alert te
blijven en zo personeel en bewoners van Covid te sparen.
Hieronder vind je de bezoekregels, wat nieuw is staat schuin.
1. Elk bezoek aan een bewoner van wzc de ceder gebeurt na afspraak. Afspraak maken bij
animatie via mail animatie.wzcdeceder@beersel.be of telefoon
T02 3349900 op een werkdag tussen 9 en 16 uur.
2. Bezoeker en bewoner moeten minstens 14 dagen Covid-vrij zijn en geen symptomen
hebben.
3. Een bewoner mag per keer maximaal 3 bezoekers ontvangen, de volgende week mogen
dat drie andere bezoekers zijn.
4. De bezoekdagen zijn maandag en donderdag tussen 10 en 11.30 en 14 en 16 uur. Een
bezoek duurt maximaal een half uur. Bezoek wordt door de dienst animatie
zo georganiseerd dat elke bewoner de kans heeft eenmaal per week bezoek te ontvangen..
5. Het principe van de gescheiden afdelingen blijft gerespecteerd: bezoek aan verdieping O:
voormiddag, 1 oneven en 2 even dagen.
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6. Elke bezoeker doet zijn eigen mondmasker aan vanaf de straatingang. Daar staat een
duidelijk bord: mondmasker verplicht.
7. Als bezoeker gaat u gemondmaskerd op het afgesproken uur naar de tuinpoort: op het
einde van de parking linksaf voor de assistentiewoningen. U wordt er
door een vrijwilliger opgewacht. Hier volgt u de volgende procedure: temperatuur-name,
handhygiëne, controle mondmasker en invullen register
met naam, adres, telefoonnummer en band met de bewoner. Deze gegevens worden 14
dagen bewaard in mijn bureau voor mogelijke contactonderzoek en
daarna vernietigd.
8. Bewoner heeft mondmasker aan, dit wordt hem gegeven door de ceder. Let er a.u.b. ook
op dat de bewoner het masker goed draagt gedurende het hele bezoek.
9. Er zijn 13 afgebakende zitplekken in de binnentuin. De vrijwilliger wijst je een zitplek aan op
veilige afstand verwijderd van andere bezoekgroepjes
10. Als bezoeker ga je volgens social distancing ( minstens anderhalve meter afstand) met je
familielid in de binnentuin op bank of aan tafel zitten. Je betreedt het
wzc niet. Eten of drinken wordt niet toegestaan. Je moet hier namelijk je mondmasker
voor uitdoen.
Cadeautjes mag je zelf overhandigen, maar opgelet, geen verse voeding zoals
zelfgemaakte taart.
Na een half uur verlaat je de binnentuin opnieuw via de tuinpoort. Je meldt dit aan de
vrijwilliger.
11. De tafel en stoel worden ontsmet door de vrijwilliger. Zo is de plek veilig klaar voor een
volgend tuinafspraakje.
12. Er is dus enkel bezoek in de openlucht mogelijk. Bezoek binnen de muren van het
woonzorgcentrum is momenteel nog onmogelijk. Ook bij slecht weer.
13. Deze regeling kan op elk moment teruggeschroefd worden als de noodzaak zich voordoet.
14. Indien je als bezoeker zelf tot een risicogroep behoort (ouderen, personen met hart- en
vaatziekten, chronische aandoeningen), moet ik je wijzen op de risico’s verbonden aan een
bezoek. Ik kan je bezoek echter niet verbieden.
Familie kan in het weekend, op een feestdag of avond van achter het tuinhekken een zelfstandige
bewoner komt groeten. Let wel, hulp van een personeelslid is op deze momenten echt niet mogelijk.
Doe ook hier altijd een eigen mondmasker aan en houd afstand.
Ook de videogesprekken op weekdagen blijven doorgaan, je maakt daarvoor ook een afspraak op
bovenstaande contactadressen.
Geregistreerde mantelzorgers blijven hun bestaande regeling uitvoeren.
Een bedlegerige bewoner kan eenmaal per week bezoek ontvangen. Dit met in achtneming van de
zware restricties die hier gelden.
Geachte familie, nu zondag is het vaderdag. Wij zorgen voor een feestmaaltijd en cadeautje. Heb je
zelf een wenskaart, steek ze in onze bus. Een pakje kan je persoonlijk of aan het onthaal afgeven
op werkdagen tussen 9 en 16 uur. Weet dat in dit moeilijke jaar elk bezoek, briefje en telefoontje het
leven terug mooi maakt. Bij deze wensen we elke vader ook een fijne vaderdag.
Blijf goed zorgen voor jezelf en voor iedereen die je graag ziet, geniet van elke ontmoeting.
Geachte familie, graag tot binnen twee weken met meer nieuws uit woonzorgcentrum de Ceder.

Met vriendelijke groeten,
Tina Van Bockstal
directeur woonzorgcentrum De Ceder
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