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"Met z'n allen gaan we de strijd aan tegen het
Coronavirus"

Voorwoord

Het zijn onwezenlijke tijden. Voor iedereen!

Daarom is het belangrijk om elkaar te steunen en moed te houden, met z'n allen.

De medewerkers van GZA Zorg en Wonen

tonen een ongelofelijke inzet. We nemen

onze taken met extra moed op omdat we

onze bewoners willen beschermen en dit

ieder vanuit zijn of haar verantwoorde-

lijkheid. Dit terwijl ook wij wat ongerust

zijn over onze gezondheid en die van onze

naasten. Het is dan ook cruciaal dat we

elkaar blijven steunen en door moeilijke

periodes helpen. Iedereen is nodig om dit

vol te houden en tot een goed einde te

brengen.

Ook onze bewoners moeten heel wat

inboeten. Zo is er geen fysiek contact

meer mogelijk met familie en vrienden.

We stellen gelukkig vast dat zij, wellicht

dankzij hun levenservaring, geduldig en

begripvol met de situatie omgaan. Echt

een dikke pluim voor alle bewoners! Op

die manier zorgen zij ook goed voor het

personeel dat elke dag voor hen zorgt.

Voor de familie is het ongetwijfeld zwaar.

Thuis afwachten, geen bezoek mogen

brengen, zich machteloos voelen.

Bijkomend steken er wellicht ook

negatieve gedachten de kop op van

ongelukkige en eenzame ouderen in het

WZC. Blijf niet met die gedachten zitten,

maar contacteer het WZC of volg ons op

Facebook. Wij zullen u contacteren als

het echt niet goed gaat met uw lieve

(groot)moeder, (groot)vader, tante,

nonkel,.. Tracht positief te blijven!

Werken in de zorg is zwaar, maar de

waardering die we nu krijgen geeft

kracht. Met z'n allen kunnen we er voor

zorgen die krachten te bundelen en elkaar

door deze moeilijke tijd te helpen.

Ida Verleyen

Algemeen directeur, GZA Zorg en Wonen
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WZC De Bijster:

getuigenis

"Niet tegenstaande de genomen maatregelen ter preventie

van het Coronavirus werd één van onze woonzorg-

campussen toch getroffen ."

Bart Meyers, directeur

WZC de Bijster, vertelt

over de situatie en de

genomen maatregelen:

"Momenteel hebben

we 8 bewoners met

een Covid-19

besmetting. Deze

bewoners leven

gescheiden van de

andere bewoners in

een bijkomend

gecreëerde leefgroep."

Om praktische redenen, alsook omwille

van het psychosociaal welzijn van deze

bewoners (personen met dementie) werd

er beslist om van kamer- naar leefgroep-

isolatie over te gaan. Bewoners bewegen

vrij binnen hun leefgroep. Ze worden

van nabij gevolgd en stellen het relatief

goed.

Deze 8 bewoners worden verzorgd en

begeleid door een extra team, het

C(orona) team. Dit 4 koppig team staat

dag en nacht paraat en blijven mee in

quarantaine. Elke 7 dagen wisselt het

team.

"Nadenken bij alles wat je
doet...zorg verlenen
zonder knuffel...
bewuster..."

Medewerkster Ria vertelt:

Hoe begin ik ….

Vorige maand zag ons leven er nog

anders uit ! Zonder daar ook maar een

moment bij stil te staan … zo gewoon ...

alles gepland…onder controle…niet

beseffend wat vrijheid betekent….

Vrijheid in jezelf vinden…niet langer

meelopend met de rush…van individueel

naar verbinding… .
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C team… op elkaar afstemmen, elkander niet echt kennende, uit de comfortzone.

Nadenken bij alles wat je doet…zorg verlenen zonder knuffel…bewuster…

Ook al vertelde mijn gevoel dat het C(orona) virus

ook mijn leven als verpleegkundige nog sterker zou

kunnen beïnvloeden… en ja daar kwam de vraag :

Een C-team oprichten …7/7 beschikbaar samen

met 3 collega’s! Niet wetende wie/wat/hoe…

ik voelde sterk aan dat dit ook voor mij was.

Intussen zijn we 3 dagen verder en is er ook iets

moois ontstaan: verbinding door steun,

vriendschap-pen, begrip, respect…dit allemaal

zonder knuffelen maar met woorden en gebaren,

geschreven brieven, een bloem, een stuk

chocolade, ... .

‘De Bijster ‘ en allen die op de 1 of andere manier

een connectie hebben met ons….zijn we zeer

dankbaar !!

Dat er met deze manier van liefdevolle en warme

ondersteuning , het samenhorigheidsgevoel nog

sterker open bloeit….
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Bezoek aan het WZC ten tijde van Covid-19

Zoals iedereen intussen weet mogen wij

geen bezoek aan het WZC toestaan en

mogen de bewoners de campus niet

verlaten.

Onze medewerkers stellen alles in het

werk om de verbinding met familie/

mantelzorgers levendig te houden.

Contacteer uw woonzorgcampus voor

meer informatie.

Momenteel mogen enkel medewerkers, door directie aangewezen vrijwilligers,

huisartsen en andere zorgverstrekkers de voorziening binnen onder strikte

voorwaarden

In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan directie in overleg met de CRA

(coördinerend-raadgevend arts) een mantelzorger tijdelijk bezoek toestaan. Het

bezoek is beperkt in tijd en in aantal (max. 1 persoon tegelijk).

Uitzonderingen kunnen zijn :

1. palliatieve bewoners

2. bij opname van een nieuwe bewoner mag 1 mantelzorger de bewoner

begeleiden naar de kamer en deze met kleine persoonlijke spullen inrichten –

meebrengen van eigen meubilair wordt uitgesteld

Bij dit bezoek gelden steeds de algemene voorzorgsmaatregelen.

Persoonlijke was van bewoners

Volgens de geactualiseerde en nieuwe maatregelen (vermoeden van) Covid-19 in de

woonzorgcentra dd 24/03 van Agentschap Zorg en gezondheid moet de was niet meer

in quarantaine gezet worden. Dit geldt voor alle bewoners (wel/niet Covid-19 besmet).

Instructies voor de familie/mantelzorger:
• de was niet opschudden bij het invoeren in de wasmachine
• wassen op een zo hoog mogelijk programma (bij voorkeur 60°)
• de was bij voorkeur in de droogkast drogen
• de propere was opbergen in een propere plastiek zak, en vervolgens in een tweede propere

zak verpakken
• de plastiek zakken van het vuile linnen niet hergebruiken
• pas steeds handhygiëne toe

Bezoek
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Vanaf 25 maart dragen alle

medewerkers en toegestane

bezoekers een mondmasker wanneer

ze in contact komen met bewoners.

Met deze maatregel hopen we onze

bewoners nog beter te beschermen en

een uitbraak van het virus te

vermijden.

Mondmaskers

Mondmaskers ter bescherming van onze bewoners

Zoals jullie vast al vernomen hebben is er

een schaarste aan mondmaskers.

Ben je handig met een naaimachine en

heb je enkele uren tijd, help ons dan met

het maken van mondmaskers en bezorg

ze op één van de 10 woonzorgcampussen

van GZA Zorg en Wonen. Alle hulp is

welkom!

Help ons en maak zelf mondmaskers!

Hoe maak je een mondmasker?

Alle info is terug te vinden op de website
maakjemondmasker.be
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Nieuwtjes

GZA Zorg en Wonen

Wij blijven dansen

Op de woonzorgcampus Sint-Bavo

heeft men gedanst en gezongen op

alle afdelingen.

Dit mooie resultaat kunnen jullie

bekijken op de Facebook pagina van

GZA WZC Sint-Bavo.

Veel kijkplezier.

In het WZC Sint-Camillus kan men

nog steeds rekenen op de dagelijkse

eucharistieviering.

In navolging van de paus draagt pater

Stan Teuns de mis op voor een lege

kapel, waar de viering gefilmd wordt.

Zo kunnen onze mensen hun

dagelijkse viering live volgen vanuit

hun eigen kamer.

Dagelijkse
eucharistieviering

Lentegevoel

Woonzorgcampus Sint-Vincentius

werd getrakteerd op mooie bloemen.

Philippo rozen sluit tijdelijk de deuren

omwille van het Coronavirus, maar

niet vooraleer ze ons eerst een gulle

schenking hebben gedaan.

Zo komt er, zelfs in donkere tijden,

toch wat kleur en lentegevoel in huis.

Dankjewel!
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Beelden zeggen meer

Fotopagina

dan woorden
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"Met een gerust hart
vertrouw ik mijn mama toe
aan jullie toegewijde
zorgen."
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