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Een woordje van Eddy
Beste bewoner
Weer een maand voorbij en nog kunnen we niet een pagina omslaan
zonder het woord Corona of Covid-19 tegen te komen. Toch spreekt
iedereen al van het ‘Nieuwe’ normaal, wat dit dan ook mag wezen.
We vullen dit allemaal graag zelf in. De één met heel wat
bezorgdheden en voorzorgen, de anderen met een nuchtere kijk en
oog voor de geldende maatregelen en anderen durven spijtig
genoeg heel ons gezondheidssysteem op de helling zetten met
onverantwoord gedrag.
Binnen Ter Meeren pogen we via een regelmatige en transparante
communicatie een breed versoepelingskader te scheppen wat heel
wat mogelijkheden en perspectieven biedt, maar nog niet alle riemen
los gooit. Een kader waarbij er wederzijdse communicatie mogelijk is
en afspraken individueel kunnen worden gemaakt binnen een
bepaald afgelijnd kader en vorm. We weten wat voor een
inspanningen we van eenieder hebben gevraagd. Van jullie als
bewoner, maar zeker ook van de medewerkers die jullie omringen en
met al heel wat hete dagen achter de rug, sterk bezweet achter een
neusmondmasker lucht moeten happen. We willen al deze
inspanningen dan ook niet met een vingerknip teniet doen.

We ontmoeten jullie en jullie familie graag in de tentbezoeken,
wandelmomenten en cafetariabezoek. In Ter Meeren zelf hebben we
al een grotere bubbel dan we buitenshuis kunnen en mogen
realiseren. Dit doet deugd voor iedereen die terug eens andere
gezichten en stemmen mogen horen. Aan de families vragen we nu in

Mooie natuur aan
WZC Ter Meeren…
Aan de tweede
verdieping van de
oude bouw werd
een nest valken
gespot.

het bijzonder met de vakantie voor de deur, dat ze zeker hun burgerzin
en verantwoordelijkheden naar jullie toe opnemen. Iedereen verlangt
zo naar vakantie. Vakantie waar het genieten is maar tegelijk
aandacht blijven hebben voor de sociale distance, handhygiëne en
de veelbesproken bubbels. Een mondmasker is anno 2020 geen weg

te denken nuttig kledingaccessoire.
Tijdens de komende maanden gaan we toch samen met z’n allen
genieten van de mooie zomer. Een zomer met mogelijk enkele
hittegolven die we dan liever iets minder fel en frequent onze kant zien
opkomen. De verfrissingen en andere deugdzame verkwikkers zijn al
opgenomen in onze planning.
Ik wens jullie allen een mooie
Eddy Devolder, Campusdirecteur
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In elk huis voel ik me thuis!
De keuze om bij WZND te gaan werken was één die ik graag en snel
kon maken.
Na mijn studie, milieu en preventie management, wilde ik de
mogelijkheid hebben om verder te kunnen leren in de praktijk.
Daarom spreken me de waarden van WZND enorm aan.
In mijn overkoepelend werk zou ik graag specifieke aandacht
geven aan de noden van elk huis afzonderlijk. Mijn functie heeft een
nauw verband met de werkvloer. Daarom zal ik wekelijks elk huis
bezoeken.
Met een logo “Preventie doen we samen” hoor ik graag jullie ideeën
rond:
 Arbeidsveiligheid
 Gezondheid
 Psychosociale aspecten
 Arbeidshygiëne
 Ergonomie
 Leefmilieu

Verantwoordelijke
uitgever:
Eddy Devolder
Wolfshaegen 186
3040 Neerijse

WZC Ter Meeren behoort
tot woonzorgnet-+
Dijleland.
Meer info op:
www.woonzorgnet-dijleland.be

Afscheid
We willen ons oprecht
medeleven betuigen aan de
familie en vrienden van
Maria De Temmerman, w2
Florentine Delestine, w5
Jeanine Wolfs, w6

Welkom !
We verwelkomen in
ons huis als nieuwe
bewoner:
Lea Wauters, w1
Hilda Haesendonck, w3

Bezoekregeling juli
Beste bewoners,
families,
medewerkers,
Via deze brief geven we jullie graag feedback over de enquête ivm de bezoekregeling en
de planning voor de komende weken. Er werden in het totaal 68 antwoorden
teruggestuurd.
- 23 bewoners
- 34 familieleden
- 11 medewerkers
Er zijn 45 deelnemers aan de enquête, die vragen dat de bezoekregeling nog blijft zoals die
is, mits een aantal kleine versoepelingen. Deze hebben we zo veel als mogelijk verwerkt in
de bestaande bezoek mogelijkheden.
In totaal verlangen 21 personen naar kamerbezoek (8 bewoners, 10 familieleden, 3
medewerkers). Deze vraag was voor sommigen dringend, anderen voor verdere toekomst
als er meer zicht is op het feit of er al dan niet terug meer besmettingen komen door de
versoepelingen in de maatschappij.
Rekening houdend met deze feedback en de aangepaste maatregelen doorgestuurd
door het agentschap zorg en gezondheid op 24 juni stellen we volgende regeling voor
vanaf 1 juli 2020.
1. Terrasbezoeken
Deze blijven bestaan en worden nog steeds gereserveerd via het online
reserveringssysteem. U kan 2 keer per week een terrasbezoek aanvragen. De locatie wijzigt
voor sommige woningen.
- W 1-2 in de witte tent aan ingang w 1-2
- W 3-4 in de witte tent aan woning 4, te bereiken via binnentuin
- W 5-6 op 1e verdiep oude bouw, via de buitentrap vooraan het gebouw, vlak bij de
parking
- W 7-8 in de tent aan het terras van woning 8
2. Wandel en uitstapbezoeken
U kan in de namiddagen (van maandag tot en met zaterdag) tussen 13u en 16u de
bewoner komen afhalen aan het sas. U kan dan een wandeling doen op het domein van
Ter Meeren of in de omgeving. Bewoners kunnen ook met u naar huis of mee voor een
uitstapje.
U vraagt het start uur van uw wandelbezoek aan tot de dag zelf voor 11u. Er is geen
beperking op het aantal van deze bezoeken per week en op de lengte van dit bezoek.
Mits respect van de sociale bubbel binnen uw familie kunnen meerdere bezoekers, ook
kinderen.
U draagt als bezoeker een mondmasker dat u van thuis meebrengt (chirurgisch of stoffen).
Bewoner draagt een stoffen mondmasker dat Ter Meeren ter beschikking stelt en wast. Als u
buiten bent en de social distance van 1,5m is er, dan kan het mondmasker even uit. Een
knuffel of arm in arm wandelen is wel met mondmasker.
Bezoekers en bewoners ontsmetten of wassen de handen voor en na het wandelbezoek.
Wanneer er een positieve test is bij één van de bewoners, wordt deze bezoekregeling
onmiddellijk stopgezet voor de ganse woning.

3. Cafetariabezoek
Bezoekmomenten in de cafetaria kunnen 1 keer per week. U reserveert ook via het online
reserveringssysteem zoals de terrasbezoeken. Het is voor ons niet haalbaar om dit bezoek
ook in het weekend te voorzien. Vermits de vraag naar cafetariabezoeken niet groot is, zal
de shift van 13u geannuleerd worden.
Bezoekers verzamelen tegen het startuur via de binnentuin op het terras aan de cafetaria.
Daar krijgen jullie een face shield. De bewoner heeft geen extra bescherming tijdens het
cafetaria bezoek. Tijdens dit bezoekmoment kan u iets drinken en een ijsje eten. Als u de
afstand van 1,5m heeft, dan kunnen mondmaskers en/of face shield uit. Indien u de
bewoner graag helpt tijdens het cafetariabezoek om iets te eten of te drinken, dan doet u
het face shield aan. Een bezoek kan aangevraagd worden voor volgende dagen, keuze
uit 2 shiften (14u-14u45 of 15u-15u45):
- Maandag: w 1-2
- Dinsdag: w 5-6
- Donderdag: w 3-4
- Vrijdag: w 7-8
4. Kamerbezoek
Voorlopig is er nog geen vrij kamerbezoek. Bezoek op de kamer is enkel toegelaten in een
palliatieve/terminale fase of als de bewoner niet meer in de mogelijkheid is om de kamer
te verlaten. Dit kan tijdelijk zijn of gedurende langere tijd. De woonzorgcoach neemt
contact met u op, indien een kamerbezoek gewenst is.
Wilt u een uitzondering op al deze maatregelen, dan kan u dit aanvragen via
bezoek@termeeren.be. We bekijken dan samen met de woonzorgcoach wat mogelijk is.
Volgende maatregelen blijven gelden tijdens elk bezoek op de terreinen van Ter Meeren:
➢ De bewoner behoudt ten allen tijde de keuzevrijheid om al dan niet bezoek te
ontvangen en te bepalen wie deze wenst (binnen de bezoekregeling) dat bij hem of haar
op bezoek komt.
➢ Bezoek bij een bewoner kan enkel plaatsvinden als de bewoner (die bezoek wil
ontvangen) én de bezoekers gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen
symptomen vertoonden, en de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19.
Uitzonderingen worden beslist door de directie, na afstemming met de CRA, en eventueel
de bewoner.
➢ U bewaart zoveel mogelijk de social distance van 1,5m
➢ U draagt een mondmasker vanaf u op het domein komt of uit de auto stapt op het
domein.
➢ U kan rechtstreeks pakjes geven aan elkaar tijdens de bezoeken. Grotere stuks en was
wel nog steeds via het sas door geven. De was hoeft niet meer in een dubbel zak systeem.
Eén zak is voldoende, met duidelijk de naam en kamernummer op.
➢ Wie geen internet of mail ter beschikking heeft neemt voor alle reservaties telefonisch
contact op met het onthaal op weekdag tussen 9u en 16u.
Met vriendelijke groeten
In naam van het Outbreakteam,
Eddy Devolder

