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Orpea verscherpt interne preventie WZC’s
om overbelasting ziekenhuizen te voorkomen
Oproep tips en materiaal individuele activiteiten senioren
via gratis nummer 0800 88 888 (gratis)

Zorggroep Orpea vraagt al haar woonzorgcentra om nog striktere preventiemaatregelen toe te
passen, en dit om de capaciteit van de ziekenhuizen zoveel mogelijk te vrijwaren. Daarvoor worden
alle interne gemeenschappelijke activiteiten voorlopig opgeschort. De teams herorganiseren zich
zodat zorg- en diensten individueel op de kamers gegeven worden, dus ook de maaltijden, en dit
onder uiterst hygiënische omstandigheden. De extra maatregelen zullen gelden voor de komende 14
dagen. Na 7 dagen wordt per residentie een evaluatie gemaakt om te bepalen of een versoepeling
mogelijk is.
Sedert 28 februari gelden er bijzonder hygiënische maatregelen in de woonzorgcentra van Orpea. Sedert
vorige week is er, zoals overal in de sector, ook een bezoekersstop van kracht. Gezien de verdere
verspreiding van het virus, neemt de groep nu nog striktere maatregelen, waarbij bewoners gemotiveerd
zullen worden om zoveel mogelijk op de kamer te blijven.
“Dit is een drastische stap, dat beseffen we maar al te goed,” zegt CEO Geert Uytterschaut. “Tot nu toe
lag onze focus maximaal op het buitenhouden van het virus. Met deze nieuwe maatregelen willen we
voorkomen dat een eventuele nieuwe besmetting van één of enkele residenten of een medewerker
meteen een heel woonzorgcentrum treft. In dat geval zouden de ziekenhuizen meteen overbelast zijn.”
De groep wil alle families geruststellen: alles is vandaag onder controle. “Onze teams draaien goed, ik
ben bijzonder trots op hen. De zorg- en dienstverlening in onze residenties is gegarandeerd, zij het
onder wat gewijzigde omstandigheden,” zegt CEO Geert Uytterschaut.
OPROEP IDEEEN EN MATERIALEN INDIVIDUELE ACTIVEITEN VIA 0800 88 888 (gratis)
“Onze prioriteit is de fysieke én mentale gezondheid van onze bewoners, en voor dat laatste moeten
we nu ook extra inspanningen vragen van onze teams. Zij kunnen daarbij alle hulp, in de vorm van
ideeën of materialen gebruiken.”
“Om de telefoonlijnen van onze residenties vrij te houden voor persoonlijk contact met de familie,
maken we het gratis nummer 0800 88 888 beschikbaar voor alle constructieve ideeën, elk aanbod van
materiaal zoals leesvoer, knutselgerief, individuele spelletjes .... Die ideeën zullen dagelijks gedeeld
worden met onze animatoren en kinesitherapeuten. Goede algemene ideeën die voor alle
woonzorgcentra nuttig zouden kunnen zijn, delen we graag met al onze sectorgenoten. We staan
allemaal voor dezelfde uitdagingen.”
“Een aangepast televisieaanbod zou ook zeker welgekomen zijn. TV’s genoeg in onze residenties. Ook
lokale radio’s kunnen een rol spelen. Wie thuis een draagbare radiospeler heeft, mag die zeker naar
onze residenties brengen. Maar ook voor meer actieve of creatieve bezigheden zijn alle ideeën welkom,”
besluit Uytterschaut. Eventueel binnengebracht materiaal zal vanzelfsprekend onder voorwaarden en
met de nodige hygiënische voorzorgen aanvaard worden.

