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Ardooie, dinsdag 5 januari 2021 

 

Betreft:  update maatregelen Covid19 in het woonzorgcentrum St. Vincentius 

 

Beste familie en mantelzorger, 

 

met de start van het nieuwe jaar starten ook wij, samen met onze bewoners, vol goede moed .   

Alle cohortes werden intussen opgeheven, alle quarantaines (in samenspraak met alle betrokken artsen) 

zijn verlopen, met enkel nog 1 bewoner in isolatie op de kamer.   

 

De situatie binnen het woonzorgcentrum stabiliseert zich en de normale werking, rekening 

houdende met de opgelegde coronamaatregelen, wordt stap voor stap opnieuw geïnstalleerd.   

 

Door het hoge aantal besmettingen kregen we eind december een ondersteunende doorlichting van 

het Agentschap Zorg en Gezondheid.  In kader van transparantie vonden we het wel gepast de 

conclusie van dit inspectiebezoek mee te delen.  Deze kunt u terugvinden achteraan de updatebrief.   

De positieve toon van deze conclusie is enkel te danken aan de inzet en het doorzettingsvermogen 

van alle personeel, waar we als organisatie erg trots op zijn en sterk weten te waarderen.   

Ook de geformuleerde adviezen van het agentschap worden ter harte genomen en opgevolgd. 

 

Verder kunnen we meedelen dat de mogelijkheden voor het bezoek opnieuw worden uitgebreid 

met de babbeltafels.   

Daarnaast worden de extra beschermingsmaatregelen die in de overbruggingsperiode werden 

opgelegd (schort en het professionele FP2-masker) overbodig.  Het dragen van het chirurgisch 

mondneusmasker, een goede handhygiëne en sociale afstand blijven wel nog noodzakelijk. 

Enkele familieleden, en misschien u ook, vroegen zich af of ook handschoenen de afgelopen periode niet 

aangewezen waren.  Het is bewezen dat in deze context er een lager risico op besmetting is bij een goede 

handhygiëne met handalcohol dan het gebruik van handschoenen.  Ons beleid is dan ook gebaseerd op deze 

wetenschappelijke kennis (mede-ondersteund door het Agentschap Zorg &Gezondheid).   
 
 
RICHTLIJNEN BEZOEK:   

• Er is kamerbezoek mogelijk gedurende maximaal 1 uur per dag door de kamerbezoeker, 

tussen 14u en 17u op weekdagen en in het weekend. 

Elke bewoner mag één vaste persoon op kamer ontvangen. De naam van deze vaste 

kamerbezoeker wordt doorgegeven aan de dienst (in samenspraak met de bewoner 

vastgelegd).  De te volgen maatregelen vindt u opgesomd terug, achteraan de updatebrief. 

 

Er is mogelijkheid tot de babbeltafel (=cafetariabezoek) in het weekend, mits reservatie en 

volgens de afspraken die voordien gelden (details ook achteraan de updatebrief).   

Om de 2 weken mag deze bezoeker gewisseld worden.  De naam van deze bezoeker dient 

vooraf doorgegeven te worden aan de dienst (in samenspraak met de bewoner vastgelegd). 

 
! BIJ ALLE BEZOEK DIENT BEZOEKER ÉN BEWONER EEN CHIRURGISCH MONDMASKER TE DRAGEN.   

 



  

• bij positief geteste bewoner 

Bezoek is mogelijk énkel op individuele afspraak en mits dringende reden. 

 

• bij terminaal palliatieve bewoner 

Er wordt een bezoekersregeling opgesteld op maat van bewoner en familie. 

 

 

RICHTLIJNEN WAS 

• van niet-besmette bewoners:  

kamerbezoek is mogelijk waardoor de kamerbezoeker de was kan meenemen of 

terugbrengen.   

 

• van (mogelijks) besmette bewoners: 

de was wordt eerst in quarantaine geplaatst, daarom kan men pas op dinsdag of vrijdag de 

vuile was ophalen aan het onthaal.  Ook de propere was mag men in een verse propere zak 

op dinsdag en vrijdag aan het onthaal achterlaten. 

ADVIES:   

Na het wassen van besmet linnen, ontsmet men beter de opening (rubberen rand) van de 

wasmachine alvorens de gewassen ‘niet-meer-besmette was’ eruit te halen (anders kan 

het proper wasgoed opnieuw besmet raken bij het uithalen van de was). 

Eens de ‘niet-meer-besmette’ was uitgehaald, ontsmet men de trommel nogmaals 

helemaal binnenin voor men eigen was insteekt. 

 

 

RICHTLIJNEN UITSTAP 

• met negatief geteste bewoner: 

bij voorkeur niet, enkel bij uitzondering (vb. doktersconsult extern,…).   

Er wordt verwacht dat dit verloopt volgens de nationaal geldende richtlijnen en pas plaats 

vindt na communicatie met iemand uit het outbreakteam die samen even de risico-analyse 

overloopt.  Het outbreakteam is bereikbaar op het nummer van de coronatelefoon 

 0465 03 29 75 

 

• met positief geteste bewoner: 

wordt niet toegestaan. 

 

 

Tenslotte danken we de mantelzorgers en familieleden voor het volgehouden begrip en om de 

opgelijste richtlijnen met respect (en consequent) op te volgen.   

Het blijft van groot belang dat iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft opnemen in het volgen van de 

richtlijnen om zo de gezondheid van onze bewoners niet in gevaar te brengen.  

 

Hebt u nog vragen, dan kan u steeds bellen naar onze coronatelefoon 0465 03 29 75.   

Deze lijn is elke weekdag bereikbaar van 8u tot 18u. 

  

Met vriendelijke groeten,  

Renaat Lemey, in naam van het outbreakteam van Open Kring vzw  

(dr. Jan Bollengier, dr. Karen Boens, Anne-mie, Greet Dr., Inge, Lien, Evelien, Rebecca) 



  

Covid-maatregelen die u verplicht strikt dient te volgen in het woonzorgcentrum bij uw 

KAMERBEZOEK  

 

➢ Een bezoek vindt plaats tijdens de week of in het weekend,  

tussen 14u en 17u en duurt maximaal één uur om de rust en het herstel 

van de bewoner te respecteren. 
 
U komt binnen langs de hoofdingang waar u zich altijd registreert als 

bezoeker aan het onthaal, vooraleer u zich verder begeeft naar de lift. 

 

➢ Draag steeds een proper chirurgisch mondneusmasker vanaf het 

ogenblik u op de site van het WZC komt (parking en tuin inclusief). 
 
Ook tijdens de volledige duur van het kamerbezoek blijft het 

chirurgisch mondneusmasker op, bij de bezoeker én bewoner. 

 
 

➢ Een goede handhygiëne is van essentieel belang om de verspreiding van 

het virus tegen te gaan.  Ontsmet uw handen steeds bij aankomst en bij 

het verlaten van het wzc, de kamer en bij het gebruik van de lift.  

Gebruik ook steeds de dispensers met handontsmetting die overal in de 

gangen en in de badkamers staan. 
 
Na het bezoek staat de bezoeker zelf in voor het ontsmetten van alle 

aangeraakte voorwerpen en contactoppervlakken (stoel, tafel, klink,…) .  

Ontsmettingsmateriaal staat ter beschikking op de kamer.  

Het toilet op de kamer is niet voor gebruik door bezoekers, men kan 

enkel het bezoekerstoilet ter hoogte van het klooster gebruiken. 
 
Er worden enkel ontsmette of gewassen materialen afgegeven aan de 

bewoner. 

 

➢ Heb geen fysiek contact met de bewoner, dus niet knuffelen en ook niet 

kussen!  Bewaar steeds 1,5 meter afstand van elkaar.  
 
Neem ook geen contact met anderen op weg naar de kamer van uw 

bewoner, zoek dus geen contact met andere bewoners.  

Rondwandelen in de gangen of op de leefgroep kan niet.  Rechtstreeks 

naar de tuin kan wel mits het houden van afstand van derden 
 
Als u een vraag hebt voor de zorgmedewerkers, kan u op de oproepbel 

drukken in de kamer en dan komt iemand langs. Blijf zeker aanwezig in 

de kamer.   

 

➢ Kom niet op bezoek indien u een positieve Covid-19 test aflegde in de 

laatste maand, u een hoog-risicocontact had, uit een rode zone komt, u 

gecontacteerd werd door een contacttracer of wanneer u zich niet goed 

voelt! Daarmee helpt u ons zeker om de verspreiding geen nieuwe kans 

te geven.  Mocht blijken dat u als bezoeker besmet bent en u kwam in 

de afgelopen 10d op bezoek, gelieve dit in alle eerlijkheid te melden. 

 

Bedankt alvast om deze maatregelen correct na te leven!  

We rekenen op ieders engagement! 



  

Covid-maatregelen die u verplicht strikt dient te volgen in het woonzorgcentrum bij uw 

bezoek aan de BABBELTAFEL  

 

➢ Alle babbeltafels moeten telefonisch gereserveerd worden via Link58 op 

het nummer   051 74 02 67 - elke werkdag bereikbaar tussen 8u - 12u. 
 

 Babbeltafels zijn enkel mogelijk tussen 14u - 17u op zaterdag en 

zondag.  Een bezoekmoment duurt 45 min. 
 
 Max. 1 bezoekers (uit de bubbel van 5 en is niet de kamerbezoeker) die 

om de 14d mag wisselen.  Namen dienen voordien doorgegeven te 

worden aan de diensten. 
 
 Max. 1 babbeltafel per bewoner per week mogelijk. 

 

➢ De maatregelen voor kamerbezoek geldend voor de babbeltafels: 

 Proper chirurgisch mondneusmasker voor bezoeker én bewoner, 

 1.5m sociale afstand met iedereen, 

 goede handhygiëne, 

 bij het binnenkomen ‘Registratie’ en ondertekening ‘Eerverklaring’  

(ligt aan het onthaal van de hoofdingang WZC). 

 

➢ Bezoek komt binnen via de hoofdingang van het woonzorgcentrum. 

De babbeltafels gaan door in het klooster (volg de pijltjes 

‘bezoekersruimte’). 
 
 Wandeling en tuinbezoek vanuit dit bezoek zijn mogelijk, maar ENKEL 

OP DE SITE. 

Hier verzoeken we families om afstand te houden tussen andere 

wandelaars/bewoners en rustige paden te kiezen. 
 
 De uitgang is via de buitendeur naar de kloostertuin. 

Van daaruit moet men rechtdoor, evenwijdig met het WZC wandelen om 

vervolgens rond het WZC te stappen en terug aan de voorzijde in de 

Kortrijksestraat te arriveren. 

 

➢ Er wordt momenteel geen drankconsumptie toegestaan (conform 

richtlijnen horeca). 

 

➢ Huisdieren zijn niet toegestaan. 

 

➢ Kom niet op bezoek indien u een positieve Covid-19 test aflegde in de 

laatste maand, u een hoog-risicocontact had, uit een rode zone komt, u 

gecontacteerd werd door een contacttracer of wanneer u zich niet goed 

voelt! Daarmee helpt u ons zeker om de verspreiding geen nieuwe kans 

te geven.  Mocht blijken dat u als bezoeker besmet bent en u kwam in 

de afgelopen 10d op bezoek, gelieve dit in alle eerlijkheid te melden. 

 

 

Bedankt alvast om deze maatregelen correct na te leven!  

We rekenen op ieders engagement! 



  

 
Vlaamse overheid 

Koning Albert II-laan 35 bus 33 

1030 BRUSSEL 

T 02 553 35 00 

F 02 553 35 84 

zorgengezondheid@vlaanderen.be 

www.zorg-en-gezondheid.be 

  
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Plaatsbezoek opvolging COVID-19  
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

CONCLUSIE 

Sint-Vincentius kampt sinds eind oktober met een grote COVID-uitbraak. Het management van de 

voorziening volgt de uitbraak en de evolutie van de bewoners zeer nauw op. Men is goed op de 

hoogte van de richtlijnen, spreekt veel externe hulpbronnen aan en staat open voor advies. 

Ondanks de vele goede initiatieven om de uitbraak in te dijken, blijft het virus zich verder 

verspreiden. 

 

Snel na de start van de uitbraak werd de eerste cohorte in het dagcentrum opgericht en nadien 

bijkomend op de gesloten afdeling opgericht. Oorspronkelijk was het grootste aantal besmette 

bewoners ook afkomstig van de gesloten afdeling. Besmette bewoners van andere afdelingen 

werden eveneens naar de cohorte verhuisd. Desondanks de geleverde inspanningen van het 

management en de medewerkers breidde de besmetting zich verder uit op andere afdelingen. 

Hierdoor moest het aantal bedden voor besmette bewoners gaandeweg worden opgeschaald en 

ontstonden nog twee bijkomende cohortes. Op het moment van het plaatsbezoek zijn er 64 

besmette bewoners op cohorte, 18 bewoners die reeds genezen verklaard zijn en zijn er 8 

overlijdens geweest in het WZC. 

 

Het personeelsuitval is groot en weegt door op de werking binnen de voorziening. Door het 

aanspreken van veel verschillende kanalen slaagde het WZC er desondanks in om de continuïteit te 

waarborgen. Het feit dat de uitbraak lang duurt en blijft uitbreiden maakt de fysieke en emotionele 

belasting voor de medewerkers groot. Er is een aanbod voorzien voor psychosociale ondersteuning.  

 

Er werden enkele adviezen geformuleerd om de scheiding van de medewerkers te optimaliseren, om 

de werking van de cohorte te verbeteren en om het gebruik van het PBM bij personeel bij te sturen.  
 
 

 

__________________________________________ 
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