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Deinze 12/03/2020 
 

 
 
 
 
 
 
Geachte 
 
 
Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en nieuwsberichten omtrent het coronavirus (COVID-
19) willen wij u graag op de hoogte stellen van de huidige situatie en maatregelen die genomen 
worden in ons WZC. 
 
Eerst en vooral willen wij u gerust stellen door mee te delen dat wij momenteel geen weet hebben van 
besmettingen onder bewoners of personeel. 
 
De richtlijnen die we krijgen van de FOD Volksgezondheid en het Vlaams agentschap Zorg en 
Gezondheid worden strikt opgevolgd.  
 
Volgende maatregelen en afspraken worden voorlopig genomen tot en met 19 april 2020: 
 

- Bewoners mogen het rusthuis niet verlaten (wel voor therapeutisch noodzakelijke 
behandelingen). 

- Bezoekers en vrijwilligers worden niet toegelaten in ons WZC.  
- Enkel personen die therapeutische handelingen dienen uit te voeren worden binnen gelaten na 

controle en registratie van de lichaamstemperatuur.  
- Indien u de was van een bewoner wenst af te halen dan kan dit. Hiervoor dient u vooraf een 

afspraak te maken met de receptie. Er wordt voor gezorgd dat de was klaar staat en u kan 
deze dan afhalen in het sas aan de hoofdingang. 

- Tussen 08.30u en 18.30u kan u steeds telefonisch contact opnemen met ons WZC. Indien u 
liever communiceert via mail dan kan dit uiteraard ook.  

 

Algemene vragen info@rvtsintjozef.be 

Mevr. Valerie Opbrouck Hoofd Bewonerzorg hbz@rvtsintjozef.be 

Dhr. Geert Desnoeck 
Hoofdverpleegkundige 
afdelingen fontein geertdesnoeck@rvtsintjozef.be  

Mevr. Julie Teirlinck 
Hoofdverpleegkundige afdeling 
nieuwbouw julie@rvtsintjozef.be 

Mevr. Nathalie Rottier HVK - Sociale Dienst socialedienst@rvtsintjozef.be 

Dhr. Michiel De Vos Sociaal werker michiel@rvtsintjozef.be 
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Onze medewerkers brengen ook alle bewoners op de hoogte van deze maatregelen. We gaan ons 
uiterste best doen om gedurende deze periode het verblijf voor de bewoners zo aangenaam mogelijk 
te maken. 
Ons paramedisch- en animatieteam zal alles in het werk stellen om indien gewenst communicatie 
mogelijk te maken met uw familielid via skype, messenger, facetime … 
 
We hopen met z’n allen dat deze maatregelen zullen volstaan en dat we elkaar gezond en wel 
terug zien na de paasvakantie. 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
Van Maldeghem Johan  Devos Frederic    Opbrouck Valerie 
Directeur    Hoofd ondersteunende diensten  Hoofd bewonerzorg 


