
IN WZC DE
WATERDAM

 

W E L K O M

Handelsstraat 37 Roeselare  -  051 27 09 00



Beste nieuwe bewoner
Beste familie
 
Van harte welkom in WZC  De Waterdam.
In andere omstandigheden zouden wij u op een hartelijker
manier ontvangen, maar de corona-crisis noopt ons tot strikte
maatregelen die eigenlijk totaal indruisen tegen onze visie op een
gastvrij onthaal.  U moet afscheid nemen aan de deur en het
kopje koffie bij het onthaal zal niet hetzelfde zijn als dat u erbij
zou zijn, maar de medewerkers doen er alles aan om uw
familielid op zijn/haar gemak te stellen. Wij beseffen maar al te
goed dat de stap naar een woonzorgcentrum vaak een pijnlijke
en ingrijpende gebeurtenis is in het leven. 
 

Daarom hebben we ook deze brochure gemaakt zodat u zo snel
mogelijk op de hoogte bent van een aantal afspraken en
mogelijkheden tot contact in deze "corona-periode".
 

Bent u bezorgd of hebt u vragen, contacteer dan zeker de
afdeling. Het nummer staat op de keerzijde van deze brochure!
 
Warme groet!
Marian Claeys
Directeur De Waterdam

Welkom!



Als je wenst, kan je persoonlijke spullen afgeven via het sas aan de kant
van de Ronde Kom. Wij bezorgen dit op de kamer van uw familielid.
Hierbij moeten we wel een aantal richtlijnen volgen:
 
We vragen met aandrang enkel gerief te brengen op onderstaande
tijdstippen:
 

MA - VRIJ         van 10u30 tot 12u  en  van 14utot 16u
ZATERDAG      van 10u30 tot 11u30
Het sas is niet  open op zon- en feestdagen.
  

 Op deze tijdstippen is de buitendeur van het SAS open. U kunt er het
door u verpakte en gelabelde materiaal (met naam bewoner +
kamernummer)  op de tafel ‘Goederen IN’ in het sas leggen.
Alles wordt door een medewerker tot bij uw familielid gebracht.
 
Bederfbare voedingsmiddelen die fris moeten bewaard worden, plaats je
in het koelkastje in het sas. Wij laten enkel vacuüm voorverpakte
voedingsmiddelen toe. Dus geen taarten, zelfgemaakte fruitsla, potjes
gehakt van de slager enz...
 
Bloemen plaatsen we in een emmer water zodat ze fris blijven. Om de
nieuwe bewoner te kunnen onthalen in een gezellige kamer, vragen we
om kledij, meubeltjes, kadertjes en andere decoratiemateriaal in het
woonzorgcentrum te brengen minstens 24u voor de effectieve opname.
Dan kunnen wij ervoor zorgen dat de kamer al een beetje ingericht is als
uw familielid aankomt. Spreek af hiervoor met de teamcoach van de
afdeling. Tijdens het weekend is dit niet haalbaar.
 

Richtlijnen voor het halen en brengen van
persoonlijke goederen



Om praktische redenen vragen we twee afsluitbare plastiek boxen te
voorzien met duidelijk de naam en kamernummer van de bewoner er
op.
U zet de propere box (telkens reinigen voordat u deze vult!) met de
propere was neer in het SAS aan de hoofdingang kant Ronde Kom bij
het bordje " Goederen IN".
Onze medewerker brengt deze gesloten box naar de afdeling bij de
bewoner.

Ons personeel stopt de vuile was in een zakje in de box.
Op (telefonisch) afgesproken tijdstip plaatsen wij die box in het SAS bij
het bordje "goederen UIT" zodat u deze daar kunt komen afhalen.
Het is belangrijk om niet de vuile was uit de box te halen en daar uw
verse was direct in te stoppen… de box moet dus eerst door u
gereinigd en ontsmet worden! Vandaar de nood aan 2 boxen!
Het is voor uw veiligheid belangrijk om het bevuild wasgoed met de
nodige omzichtigheid te behandelen: gebruik handschoenen of
ontsmet uw handen na het verhandelen van de vuillinnenzak.

 
Wie de was zelf wil doen, kan dit voorlopig verder doen onder volgende
voorwaarden:
 

 

Wil je graag de persoonlijke was zelf doen?

 
 
 
Ter bescherming van de mensen die al in het woonzorgcentrum wonen
en werken, zal de nieuwe bewoner de eerste 14 dagen op kamer
verblijven. Dit geldt ook voor mensen die uit het ziekenhuis ontslagen
worden. In die tijd kunnen we wel zorgen dat jullie telefonisch en/of via
een videogesprek de bewoner kunnen spreken. 



Wie gewoon is om de was zelf te doen, maar nu liever overstapt naar
onze wasserij : dit kan zonder probleem! Geef gewoon de afdeling
hiervan een seintje. Wanneer we strikte isolatie toepassen bij uw
familielid en dus ook het linnen besmet kan zijn met corona, kunt u de
was niet meer zelf doen, wegens te groot risico op verspreiding van het
virus. In dat geval brengt de teamcoach u op de hoogte.
 
Mogen we u tenslotte vriendelijk doch uitdrukkelijk verzoeken om NIET
naar het woonzorgcentrum te komen wanneer u zelf één van volgende
symptomen heeft : koorts, hoofdpijn, keelpijn, hoest, moeheid, spierpijn,
diarree  of kortademigheid. Blijf in dit geval bij ons weg en laat iemand
anders het pakketje afleveren.



 
 
Raambezoeken
Mensen die de bewoner willen zien aan het raam kunnen hiervoor
langskomen. Om het haalbaar te maken, kan dit enkel op weekdagen:
van 13u30 tot 14u30.
Tip:je kan altijd een gsm voor de bewoner binnenbrengen via het SAS om
zo beter te kunnen praten aan het raam. Als u van plan bent te komen,
gelieve de afdeling rechtstreeks te contacteren zodat de bewoner
beschikbaar is aan het raam.
 
Hoogbouw:
Afdeling 1: Kom naar het terras in de energetische tuin. De bewoner komt
op het terras.
Afdeling 2: Kom naar het raam in de polyvalente ruimte - De Plekke- kant
Drafstraat.
Afdeling 3: Kom naar het raam in de polyvalente ruimte -De Plekke: raam
aan energetische tuin
Afdeling 4: Kom naar het raam in de lounge : aan de kant van de
energetische tuin.
De energetische tuin is enkel toegankelijk via de Brugsesteenweg.
 
Laagbouw:
Mensen die een raam hebben aan de buitenkant van het gebouw
kunnen daar afspreken. Ramen mogen niet geopend worden.
Voor de mensen die dit niet hebben:
Afdeling A: Kom naar het raam van de woonkamer/eetzaal aan de kant
van de Brugsesteenweg. Spreek af met de afdeling (hoek aan kant
ziekenhuis of hoek aan kant Drafstraat).
Afdeling B: Kom naar het raam van de woonkamer/eetzaal die uitgeeft
op de energetische tuin.
 
  
 

Even mekaar zien?  



Vrijetijdspunt Roeselare (http://inschrijvingen.roeselare.be) 
Koers (https://koersshop.roeselare.be)
#VANRSL(https://vanrslshop.roeselare.be)
100Dagen  (https://100dagen.roeselare.be) 

Afspraken
De reservaties voor de babbelbox gebeuren via een online tool. Heb je zelf
geen computer en kan niemand de reservaties online voor jou regelen, dan
kan je opbellen naar het onthaal. Het is wel de bedoeling het telefonisch
reserveren zoveel mogelijk te beperken. Telefonisch reserveren kan op het
nummer 051/27 09 00  en enkel op weekdagen tussen 9u30 en 12u. Dit
kan niet via de afdeling en niet op weekend- en feestdagen!
 

Hoe inloggen en reserveren?
Onderstaande diensten van de groep Roeselare maken gebruik van
hetzelfde platform om online cursussen, workshops, activiteiten,
kampen,... online aan te bieden.  Heb je ooit een account aangemaakt voor
één van onderstaande, dan kan je die hier ook gebruiken.
 

 
Voor online reserveren: https://inschrijvingen.motena.be
Je hebt een gebruikersnaam en een wachtwoord.
1.    Vul rechts je gebruikersnaam en paswoord in.
2.    Klik op ‘inloggen’.
 
Je bent je gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten.
1.    Klik rechts op ‘Wachtwoord vergeten?’.
2.    Vraag een nieuw wachtwoord aan via je mailadres.
 
Je hebt nog geen gebruikersnaam en paswoord.
1.    Klik rechts op 'Aanmelden als nieuwe gebruiker'
2.    Kies een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u voortaan inlogt
 
 

De babbelboxen "De Chalet" en "De Orangerie"



 
 
Heb je problemen om je de eerste keer te registreren? Neem dan
contact op met het onthaal (051 270 900 ) en geef alvast je naam,
rijksregisternummer en telefoonnummer door voor ‘t geval jouw
paswoord moet gereset worden.
 
Gezien de richtlijnen inzake bezoek voortdurend wijzigen, worden de
reservatiemogelijkheden ook telkens voor beperkte periode vrij gegeven.
 
Je kan reserveren tot max. 23.59u voor de volgende dag. Op
donderdagavond kan je reserveren tot 23.59u zowel voor de vrijdag als
de zaterdag. Op vrijdag kan je dus enkel reserveren voor de volgende
week (vanaf de maandag).
 
LET WEL: de reservatie is pas gelukt als je een bevestigingsmail
ontvangen hebt! Kijk ook in uw spam-box!
 
 De babbelbox is nooit beschikbaar op zon-en feestdagen.
 
 
 



 
AFSPRAKEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK AN DE BABBELBOX
 
Om alle bewoners de kans te geven, vragen we maximum 1 bezoekje
(half uur) per bewoner per week te reserveren. Spreek dus af
met de familie wie zal reserveren. Er mogen maximum 2 personen
tegelijk binnen in de bezoekersruimte van de babbelbox!
 
Tip:  U kunt ook een tijdslot (half uur) delen met andere familieleden of
kennissen. Er mogen maximum 2 personen tegelijk in de babbelbox
aanwezig zijn, maar niets belet u af te spreken met andere familieleden
om binnen het gereserveerde tijdslot mekaar af te wisselen. Zo kunnen
bijvoorbeeld 2 personen tijdens het eerste kwartier en 2 andere
personen tijdens het laatste kwartier van uw tijdslot een babbeltje slaan
met eenzelfde bewoner. Gedeelde vreugde is dubbele vreugde!
 
Ben je ziek (koorts, hoesten, niezen, diarree, kortademigheid,…) gelieve
dan niet op bezoek te komen in de babbelbox!
 

Hou altijd 1,5 meter afstand tov andere personen aan de babbelbox.
 

Indien u niet kan komen op het gereserveerde moment, gelieve
tijdig te verwittigen op het nummer: 051 270 900.
 

 
Gaatjes opvullen?
Merk je na 21u30u dat er op het reservatieschema van de volgende dag
nog gaatjes vrij zijn, dan kan je alsnog een extra bezoekje inplannen.
 
 
Babbelbox “De Chalet” of “De Orangerie”?
Een vrijwilliger komt elke dag langs om de bewoners naar de babbelbox
te brengen. Om zijn stappen een beetje te sparen, vragen we om voor
een bewoner van de Laagbouw altijd te reserveren in de Babbelbox “De
Orangerie”.
 



Gelieve uw gereserveerde tijdslot te respecteren. 
Max. 2 personen tegelijk in de babbelbox (van dezelfde contactbubbel!)
Ben je met meer mensen, dan wachten de andere personen buiten en
wisselen jullie af. 
Neem de tijd voor correcte handhygiëne: bij het binnenkomen EERST
uw handen ontsmetten. 
Tafelblad, deurbel en rugleuning van de stoelen ontsmetten met
alcoholspray en papier vóór je plaats neemt. 
Gelieve de geluidsbox en de micro niet aan te raken en dus ook niet
met alcohol te ontsmetten!
In de babbelbox nooit iets rechtstreeks doorgeven aan de bewoner.
Mocht er een probleem zijn met de bewoner tijdens uw bezoek ,
gelieve dan op de drukknop (deurbel) te drukken. Wacht tot iemand de
bewoner komt halen. 
Na uw bezoek: tafelblad, deurbel, rugleuning stoelen en deurklink
ontsmetten met alcoholspray. Gelieve de deur altijd goed te sluiten!

 
Mensen van de Hoogbouw reserveren in principe in de Babbelbox “De
Chalet”. Gezien er dubbel zoveel mensen wonen in de Hoogbouw , kan
je ook “De Orangerie” reserveren voor een bewoner van de Hoogbouw
als er in “De Chalet” geen plaats meer is.  
 
Richtlijnen aan de bezoekerstafel in de babbelbox
 

 
Bezoekuren:
 

De Chalet (parking hoogbouw- kant Handelsstraat):
Op MA-WO-VRIJ-ZAT: tussen 13u30 en 17u30 (laatste reservatie 17u)
Op DI en DO : tussen 13u00 en 18u30
 

De Orangerie (inkom laagbouw):
Op MA-WO-VRIJ-ZAT: tussen 13u45 en 17u45 (laatste reservatie 17u15)
Op DI en DO : tussen 13u45 en 18u45



Naast het feit dat de bewoners geen bezoek mogen ontvangen, dat
medewerkers mondmaskers dragen en dat bij activiteiten zoveel
mogelijk rekening moet gehouden worden met de social distancing en
andere hygiënemaatregelen, proberen wij voor de bewoners toch zoveel
mogelijk het dagelijks leven normaal te laten verlopen, zinvolle
activiteiten aan te bieden, te genieten van de zon op het terras of in de
tuin, verjaardagsfeestjes samen te vieren, en nog veel meer...
 

Andere activiteiten

Wandelen
 
Bij lekker weer organiseren we voor de bewoners korte begeleide
wandelingen in de tuin met eigen personeel. Op die momenten mag er
geen contact zijn met de families en daarom vragen we om op die
momenten de tuin niet te betreden. Dat is trouwens de enige
mogelijkheid voor de bewoners om een frisse neus op te halen. De tuin
is niet toegankelijk van 9u tot 13u30 en van 14u30 tot 17u



Mobiele bar

Fruitronde
 

Sinds jaar en dag krijgen bewoners elke week de kans om extra vers fruit
van de fruitboer te bestellen. Hierbij hoeven ze geen grote hoeveelheden
te bestellen! Ze kunnen gerust bv 1 appel en 1 peer vragen. De fruitboer
brengt dit fruit dan op naam naar het woonzorgcentrum. Je kan
uiteraard ook zelf wat fruit binnenbrengen via het sas.
 
Rijdend winkeltje
 

Sinds de sluiting van ons woonzorgcentrum, hebben we ook een rijdend
winkeltje in het leven geroepen. Tweewekelijks komt de winkeljuffrouw
met haar winkelkarretje op de afdeling langs met allerlei lekkers voor de
mensen die dit wensen. Het is altijd leuk als je zelf de kans krijgt om iets
uit te kiezen. Wij willen hier absoluut geen winst op maken en houden de
prijzen dus zo laag mogelijk!
En wees gerust: We hebben ook aan de
mensen met diabetes gedacht!

Gezien de bewoners niet naar de cafetaria kunnen komen, brengen wij
de cafetaria naar hen toe! Elke week (op vrijdag) brengen we hun
drankjes rond zodat ze daar alvast kunnen van genieten. We verlagen
tijdelijk de prijzen wegens deze corona- crisis. Daarnaast worden alle
bewoners uiteraard ook met drank en lekkernijen verwend.

Gezien er geen geld meer mag
verhandeld worden, werken we met
bewonerslijsten voor de drank- en
fruitronde en voor het rijdend
winkeltje. Dit zal rechtstreeks geregeld
worden via de zakgeldrekening.
 



 
 

Post?
 

Stuur gerust een ouderwetse brief of een kaartje of een leuke tekening
van de (achter)-kleinkinderen! We zien stralende gezichten bij de
bewoners die dit al van familie mochten ontvangen. Je kan deze gewoon
in de brievenbus aan de kant van de parking komen deponeren of
opsturen met de post. 



 
Contact via  tablet, smartphone…?
 
 
Voor het videocontact met de App “ZOOM” :
 

De handleiding om zoom te installeren op
smartphone/tablet/computer kan je vinden op www.motena.be/corona.
TIP: als je een mail met de link ontvangt, haal er eventueel een familielid,
een buur of een vriend bij om je dit te helpen installeren. Je kan dus met
uw familielid praten terwijl je deze ziet op je scherm.
 
 
 
WhatsApp
 

Het grootste succes verloopt momenteel via WhatsApp. Voor elke
afdeling is er een GSM voorzien met een WhatsApp-groep van die
afdeling. Via een WhatsApp zijn we in staat om jullie virtueel binnen te
laten in ons woonzorgcentrum en om via een video-chat een live praatje
te maken met vader of moeder. Wie inschrijft in deze WhatsApp groep
zal regelmatig foto's en filmpjes zien van mensen op de afdeling waar uw
familielid verblijft. Wij vertrouwen er in deze tijden op dat u discreet met
deze foto's omgaat. Stuur dus geen foto’s van andere bewoners door!
U kunt altijd de whatsapp- groep van de afdeling verlaten, maar u mag
niet verwachten dat u dan regelmatig individuele foto’s zal krijgen. Dat is
te arbeidsintensief voor de medewerkers en wij willen dat ze met de
bewoners bezig blijven en niet enkel met de computers. Voor zieke
bewoners zullen wij uiteraard individueel en niet via de groep werken.
 
 



Facebook

Nieuwsbrief

 
 
 
Wie een individueel videogesprek wenst met een bewoner, kan hiervoor
telefonisch een afspraak maken met de afdeling. Op die manier
kunnen ze een moment afspreken dat voor de zorg haalbaar is.
Mogen we tot slot ook vragen dit kanaal niet te vullen met moppen en
ongepaste foto's. Complimentjes, groetjes en foto's van jullie
daarentegen zijn zeer welkom!
 
Wens je via WhatsApp of ZOOM in contact te komen, gelieve dan uw
gsm-nummer voor WhatsApp en uw e-mailadres voor ZOOM
 (videogesprekken) door te geven via de.waterdam@motena.be
 
 

Op de Facebookpagina van "De waterdam" plaatsen we af en toe ook
foto’s. Liken mag altijd :-)
 
 

Regelmatig sturen we ook een nieuwsbrief uit via mail naar de families.
Mocht u deze niet ontvangen, laat het ons zeker weten via
de.waterdam@motena.be
 



Afdeling 1: 051 270 907

Afdeling 2: 051 270 908

Afdeling 3: 051 270 909
Afdeling 4: 051 270 910

Afdeling A: 051 270 921

Afdeling B: 051 270 922

Reservenummer A en B : 0494/51 56 04

 
Gelieve zoveel mogelijk rechtstreeks telefonisch contact
te nemen met de afdelingen om het onthaal zoveel
mogelijk te ontlasten. 
 
Voor reservatie van de babbelbox: bij voorkeur online.
Zo onmogelijk, kan je telefonisch ENKEL reserveren via
het onthaal tussen 9u30 en 12u op weekdagen. Niet op
feestdagen.
 
Afdelingsnummers:

 

Contact


