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Update coronamaatregelen in Ebergiste –  1/6/2022 
Na bijna twee jaar intensieve coronastrijd, na een periode van ups en downs, na gedeeltelijke 
afbouw van maatregelen, kunnen we vandaag de toekomst rooskleurig (m.a.w. zo goed als 
coronamaatregelenvrij) tegemoet zien. 

We blijven uiteraard op onze hoede en zullen bij besmettingen opnieuw moeten schakelen en 
maatregelen invoeren. 

We willen uitdrukkelijk iedereen bedanken voor alle inspanningen. 

Heb je nog vragen? corona@ebergiste.broedersvanliefde.be 

 

Update coronamaatregelen in Ebergiste –  14/3/2022 
Naar aanleiding van de corona-uitbraak in enkele woongroepen de voorbije week, de versoepelingen 
in de maatschappij en de daarbij horende corona barometer die op geel staat, willen we jullie 
informeren over de situatie en enkele (eerder beperkte) versoepelingen binnen Ebergiste 
aankondigen. Enkel door een strikte toepassing van de maatregelen krijgen we het corona virus 
binnen Ebergiste wellicht vlug weer onder controle. 
We ontvingen nog geen nieuwe maatregelen vanuit het VAPH. Mogelijks zullen de versoepelingen 
rond mondmaskerplicht en quarantaines ook via een risico analyse dienen te gebeuren. Dit zal dus 
een inschatting zijn van arts, corona crisiscel, directie en betrokken verantwoordelijken. 

Wat betreft bezoek: 

• Bezoekers dragen minimaal een chirurgisch mondneusmasker vanaf het betreden van de 
voorziening. 
Er geldt ook een sterke aanbeveling voor het gebruik van een FFP2 masker indien het 
fysiek kwetsbare bewoners betreft. Dus, in Borgwal dragen bezoekers zeker een FFP 2 
masker. 

• Bezoeken gaan bij voorkeur door buiten het woongebeuren. 
Maar familie / bezoek mag, als ze een mondneusmasker dragen, ook door de woongroep 
passeren. Zorg er wel voor dat er tijdens de passage geen direct contact met andere 
bewoners mogelijk is. 

Wat betreft vervoer: 

• Collectief vervoer is mogelijk op volle capaciteit. Vanwege de combinatie van nabijheid en 
kleine oppervlakte blijft een mondneusmasker sterk aanbevolen voor gebruikers voor wie 
dat mogelijk is. 
Chauffeur en begeleidend personeel dragen altijd een FFP2 of chirurgisch 
mondneusmasker (naargelang de werkplek Borgwal of niet-Borgwal) 

Wat betreft de Borgwalhoeve: 

• In de borgwalhoeve gelden de maatregelen van de horeca. 
Heb je nog vragen, bedenkingen, verzoeken omtrent corona gelinkte situaties, stuur een mail 
naar corona@ebergiste.broedersvanliefde.be. We proberen zo snel mogelijk een antwoord of 
oplossing te bieden. 

 

Update coronamaatregelen in Ebergiste –  5/11/2021 
Het VAPH informeert ons over nog bijkomende maatregelen in verband met de bezoekregeling. 

We zetten de maatregelen nog even op een rijtje: 
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• Bezoek gebeurt het liefst in open lucht, het mondneusmasker is vereist als er geen 
afstand kan gehouden worden van andere gebruikers, bezoekers of medewerkers 

• U kan door de woongroep passeren naar de kamer van uw zoon/dochter/pupil (met 
mondneusmasker) 

• U kan even in de kamer verblijven samen met uw zoon/dochter/pupil 
NIEUW: het mondneusmasker blijft tijdens het bezoek aan 

• Bezoek kan in een aparte ruimte van de woongroep: 
NIEUW: eten en drinken kan vanaf nu niet meer, wegens de mondneusmaskerplicht 

• Onze medewerkers dragen ten allen tijde een mondneusmasker 
• Brengt u graag een bezoekje aan onze Borgwalhoeve? 

NIEUW: Dan zal daar naar uw covid safe ticket gevraagd worden (zoals in de horeca). 
Hou uw papieren versie op zak, of het covid safe ticket op uw gsm ter beschikking. 

Heb je een corona vraag? Mail naar corona@ebergiste.broedersvanliefde.be 

 

Update coronamaatregelen in Ebergiste –  8/10/2021 
We kregen instructies via het VAPH omtrent de algemene derde prik tegen het Covid-19 virus, de 
boosterprik. 

Deze boosterprik zal toegediend worden aan: 

• alle cliënten die 65 + zijn (geboortejaar 1956). 
• Omdat studies aantonen dat mensen met het syndroom van Down een beperktere 

immuniteitsrespons hebben, worden deze cliënten door de huisarts toegevoegd aan de 
lijst en zullen zij dus ook een extra dosis krijgen. 

Binnen onze voorziening hebben wij de lijst opgemaakt van alle cliënten die in aanmerking 
komen. Het COVID-19-vaccin en dus ook de boosterprik, is niet wettelijk verplicht maar wordt wel 
ten zeerste aangeraden. Aangezien de vaccinatiecentra zich momenteel nog volop aan het 
herorganiseren zijn om ook na 15/10 nog vaccins te kunnen plaatsen en leveren binnen hun regio, 
zullen we later op de maand wellicht meer instructies ontvangen over timing en organisatie. 

 

Update coronamaatregelen in Ebergiste –  10/9/2021 
De vakantiemaanden zijn voorbij. Een echte zonnige zomer was het nauwelijks, maar we zijn er 
samen wel in geslaagd om corona buiten onze werking te houden. Heel wat cliënten hebben de 
batterijen terug kunnen opladen tijdens uitstappen, kampen … 

Vanaf september versoepelden heel wat coronaregels in de maatschappij. Het is niet omdat binnen 
de maatschappij versoepelingen doorgevoerd worden, dat dit ook binnen onze werking toegepast 
kan worden. Als zorgvoorziening zijn wij verplicht de instructies te volgen die we via het VAPH en de 
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg ontvangen. Deze instructies 
eisen meestal nog een strengere toepassing van maatregelen. 

We bevinden ons in situatie 1 waarin enkele veiligheidsmaatregelen nog steeds van kracht blijven 
(zie vorige update van 25/6/2021). 

 

Update coronamaatregelen in Ebergiste –  25/06/2021 
Op 9 juni 2021 werd binnen de sector voor personen met een handicap de overstap gemaakt van 
situatie 2 naar situatie 1 naar aanleiding van de aanhoudend dalende trend in de algemene 
besmettingscijfers en de lage besmettingscijfers in de sector personen met een handicap. Omdat 
intussen in de sector een hoge vaccinatiegraad behaald wordt (bijna 90 % van de gebruikers) werden 

mailto:corona@ebergiste.broedersvanliefde.be


verdere versoepelingen voorgelegd aan de intersectorale werkgroep richtlijnen en de Taskforce 
COVID-19 Zorg. 

Dat betekent dat op enkele elementen na: 

• aandacht voor ventilatie en handhygiëne 
• mondmaskerplicht personeel  en bezoekers 
• federale richtlijnen voor sommige activiteiten 
• geen besmettingen met COVID-19 in de voorziening of thuissituatie 
Vanaf 1 juli een min of meer normale werking kan hervat worden en verdere versoepelingen 
doorgevoerd worden. 

Let wel: 

• Bezoek gebeurt nog steeds op afspraak. 
• Bezoekers dragen een mondmasker bij verplaatsingen doorheen de voorziening. Tijdens het 
bezoekmoment (in open lucht of binnen) wordt het mondmasker opgezet als er ook andere 
gebruikers, bezoekers of medewerkers aanwezig zijn en de afstand niet bewaard kan worden. 
Voor de laatste richtlijnen binnen onze sector www.vaph.be 
Heb je een corona vraag? Mail naar corona@ebergiste.broedersvanliefde.be 
 

 

 

 

Update vaccinatie in Ebergiste: Vaccinatie ronde 2 – 11/03/2021 

Op 12, 15 en 16 maart wordt – 21 dagen na de eerste ronde – het tweede vaccin toegediend aan de 

bewoners en medewerkers van Ebergiste. 

Tweede vaccin? Wachtperiode respecteren. 

Vanaf het ogenblik dat iemand 2 vaccins heeft gekregen moet nog een wachtperiode van minimum 

10 dagen gehanteerd worden voordat het vaccin werkzaam is. Dat betekent dat er tot 1 april geen 

enkele versoepeling mogelijk is en alle nu geldende maatregelen aangehouden worden. 

Hoge vaccinatiegraad in Ebergiste laat voorzichtige interne versoepelingen toe. 

We weten nu al dat we een voldoende hoge vaccinatiegraad zullen bereiken. Dit houdt in dat we in 

een eerste fase na 1 april, een aantal voorzichtige interne versoepelingen mogelijk zullen zijn. 

Inderdaad, voorzichtige versoepelingen. Het blijft zaak behoedzaam te zijn en de veiligheid niet uit 

het oog te verliezen. We staan niet op onszelf maar leven en werken in Ebergiste midden in een 

samenleving waar op dit moment de vaccinatiegraad laag is en het aantal besmettingen en 

ziekenhuisopnames hoog blijft. Wie gevaccineerd is, wordt weliswaar zelf niet of minder ziek, maar 

kan het virus nog altijd doorgeven aan anderen. Het blijft daarom opletten, om geen gevaar te gaan 

vormen voor wie nog niet gevaccineerd is, waaronder ook vaak de familie van de bewoners. 

Stappenplan in de maak richting ‘normaler’ werken 

De versoepelingen zullen stap voor stap en weloverwogen moeten gebeuren en vragen een moeilijke 

oefening: hoe, waar, wanneer, wat kunnen we versoepelen? Maar ze komen er! 

We maken nu werk van een stappenplan waarin we de principes en perspectieven voor de komende 

weken zullen vastleggen zodat we vanaf begin april geleidelijk en veilig richting ‘normaler’ werken en 

begeleiden kunnen evolueren. Omdat we een van de eerste VAPH voorzieningen zijn waar de 

vaccinatiecampagne al volledig afgerond is, zal het ook wachten zijn op het kantelmoment in de 

sector dat pas tegen het einde van de paasvakantie bereikt zal worden. 

Intussen brengen we hier alles in gereedheid voor een tweede vlotte vaccinatieronde. 

En kijken we hoopvol uit naar een lente met nieuw perspectief. 

Krijg je toch nog een vaccinatie uitnodiging op naam van reeds gevaccineerde bewoner? 
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Deze afspraak moet geannuleerd worden via het afsprakenplatform. Hoe u dat precies doet, leest u 

in de uitnodiging. Zo kunnen de vaccinatiecentra zich zo goed mogelijk voorbereiden en andere 

burgers uitnodigen voor een vaccin om de weggevallen afspraken in te vullen. 

 
Update vaccinatie in Ebergiste: Vaccinatie ronde 1 is vlot verlopen – 26/02/2021 

Ebergiste was bij de eerste organisaties in de sector die de eerste vaccinatieronde heeft afgerond. 

Door de goede en gedetailleerde voorbereiding en de inzet en medewerking van velen is deze 

operatie zeer vlot verlopen. 

Een stand van zaken om fier op te zijn: Met de vaccinatie van 298 residentiële bewoners en 363 

medewerkers en stagiairs halen we een gemiddelde vaccinatiegraad van 96% ! 

Bij de bewoners is dat 99,5 %. Er zijn slechts twee bewoners die niet konden of wilden gevaccineerd 

worden. Bij de medewerkers komen we uit op 94 % met 23 medewerkers die geen vaccin mochten of 

wilden ontvangen. Nu is het nog verder ijveren voor de vaccinatie van de dagcentrumcliënten die nu 

uit de boot vielen. 

Met de gevreesde bijwerkingen bleek het algemeen genomen goed mee te vallen. Wij kunnen dus 

hoopvol uitkijken naar de tweede ronde half maart. Tot minstens 14 dagen na de 2de ronde blijft het 

erg belangrijk om alle beschermingsmaatregelen te respecteren, zodat er vooruitzicht komt op meer 

bewegingsvrijheid. 

Dagelijks krijgen we berichten dat onze sector ook op vandaag een zware tol kent: nog altijd zijn er 

wekelijks overlijdens te betreuren, nog altijd zijn er uitbraken. 

Maar de start van de vaccinatie brengt alvast hoop. 

 
Update vaccinatiestrategie in Ebergiste – 15/2/2021 

Cliënten en medewerkers van Ebergiste vormen samen een ploeg van  meer dan 700 provaxxers. En 

daar zijn we trots op! 

Het uitrollen van een vaccinatiestrategie loopt echter niet van een leien dakje. Het zijn al weken van 

wachten, wachten en nog eens wachten op transparantie en duidelijke communicatie. Aftellen naar 

vooruitzicht om al onze cliënten en iedereen die actief is binnen de zorg- en welzijnssector te 

vaccineren. 

Dit vraagt geduld van iedereen maar elke stap vooruit is goed nieuws. Dus we zijn heel blij om op 

donderdag 18/2/2021 een eerste reeks vaccins te ontvangen in Ebergiste. We organiseren in Borgwal 

de eerste vaccinatieronde van cliënten en medewerkers op vrijdag 19/2/2021. In de loop van 

volgende week zal er ook op twee andere locaties gevaccineerd worden, namelijk in Ter Linde 

(Deinze) en in Zevenhuizen (Gent). Precies 21 dagen later volgt dan op elke locatie een tweede dosis 

van het vaccin. 

“Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten. Om terug 

gewoon met vrienden je verjaardag te vieren, je (groot)ouders te knuffelen, op café of restaurant te 

gaan, of naar een concert of het voetbalstadion. Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig ziek wordt 

en levens redden. Heel belangrijk dus om je te laten inenten. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor 

elkaar. Zodat we stukje bij beetje weer het gewone leven kunnen 

oppikken.” www.laatjevaccineren.be 

  

 
Vlaams Welzijnsverbond betreurt dat cliënten van dagcentra voor personen met een handicap niet 

meegenomen worden in prioritaire vaccinatie – 9/2/2021 (bericht 

op www.vlaamswelzijnsverbond.be) 

In de week van 15 februari start de vaccinatie voor personeel en bewoners van residentiële 

voorzieningen in de sector personen met een handicap. Dat is goed nieuws. “Onze sector is, zowel in 
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de eerste als in de tweede golf, zwaar getroffen. Dat de collectiviteiten voor personen met een 

handicap, waar ook slachtoffers gevallen zijn, prioriteit krijgen na de woonzorgcentra, is niet meer 

dan logisch. De coronacrisis heeft het uiterste gevergd van de mensen op de werkvloer. De cliënten 

en hun familie hebben hier lang naar uitgekeken.”, zegt directeur Hendrik Delaruelle van het Vlaams 

Welzijnsverbond. “Dat geldt ook voor het personeel en de cliënten in de dagcentra. Helaas belanden 

alle cliënten en een deel van het personeel van de dagcentra in de wachtkamer en dat is zonder 

meer teleurstellend.” Lees verder 

 
Update coronamaatregelen in Ebergiste – 8/1/2021 

We startten 2021 met goed nieuws: er zijn vandaag geen covid-19 besmettingen in Ebergiste. We 

danken dit resultaat aan de nauwgezetheid waarmee onze medewerkers de nodige 

veiligheidsmaatregelen naleven en aan de inzet van bezoekers en familie om bij bewonerscontacten 

alle risico te helpen beperken. Laten we samen nog even volhouden. 

De coronapandemie is nog niet verdwenen, maar het vooruitzicht op een vaccin geeft vertrouwen in 

de toekomst. 

Wij wachten momenteel op informatie rond de vaccinatieronde voor Ebergiste. Zoals momenteel 

voorzien, zullen in de loop van januari en februari 2021 alle cliënten en medewerkers van Ebergiste 

de mogelijkheid krijgen om zich gratis te laten vaccineren. Er zijn veel vragen, maar nog weinig 

antwoorden. Achter de schermen bereiden wij ons zo goed mogelijk voor, zodat we snel kunnen 

schakelen wanneer wij aan de beurt zijn. 

We zijn ervan overtuigd dat het vaccin veilig is en een goede bescherming biedt. Hoe meer mensen 

zich laten vaccineren, hoe meer bescherming er is voor alle cliënten van Ebergiste. 

Wens je meer informatie over deze vaccinatiecampagne? 

 
Bekijk het filmpje waarop alles duidelijk uitgelegd is https://www.laatjevaccineren.be/ 

Het online webinar is ook de moeite om te bekijken https://www.laatjevaccineren.be/webinar-

vaccinatie-in-wzc 

Je krijgt van deskundigen een uitgebreide maar begrijpelijke uitleg over “Waarom laten vaccineren?” 

  

 
Update coronamaatregelen in Ebergiste – 5/11/2020 

Het aantal besmettingen van Covid-19 in de samenleving is nog steeds heel hoog. Dat vertaalt zich 

ook in Ebergiste waar het virus aanwezig is op verschillende vestigingen zowel bij cliënten als bij 

medewerkers. Dank zij een goede voorbereiding en plan van aanpak kunnen we alles onder controle 

houden zodat we de zorg voor onze cliënten op een veilige en kwalitatieve manier kunnen blijven 
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garanderen. Gelukkig hebben we momenteel geen bewoners of medewerkers, die positief getest zijn 

, die in het ziekenhuis opgenomen zijn. 

Wanneer er sprake is van een besmetting bij een bewoner in een woongroep of het dagcentrum, 

wordt de familie of het netwerk hiervan op de hoogte gebracht. 

In het belang van onze bewoners en het personeel laten we voorlopig geen bezoek toe in de groepen 

met een uitbraak en zolang daar een quarantainemaatregel geldt. Ook bezoek aan huis is dan tijdelijk 

niet mogelijk. 

Wij rekenen op jullie begrip voor deze voorzorgsmaatregel. 

Waar bezoek aan de voorziening of bezoek aan huis wel mogelijk is vragen we de maatregelen toe te 

passen zoals ze sinds 2 november gelden voor ieder van ons: 

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ3010/ 

• Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact 

tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering 

voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon 

uitnodigen, maar niet tegelijkertijd. 

• Samenkomsten buiten: regel van vier, op veilige afstand. 

We bevinden ons in een cruciale fase om de kracht van het virus te bedwingen, laat ons elk ons 

steentje bijdragen en onze verantwoordelijkheid hierin opnemen. 

Heb je een corona vraag? Mail naar corona@ebergiste.broedersvanliefde.be 

 
 

Update coronamaatregelen in Ebergiste – 5/11/2020 

Het aantal besmettingen van Covid-19 in de samenleving is nog steeds heel hoog. Dat 

vertaalt zich ook in Ebergiste waar het virus aanwezig is op verschillende vestigingen zowel 

bij cliënten als bij medewerkers. Dank zij een goede voorbereiding en plan van aanpak 

kunnen we alles onder controle houden zodat we de zorg voor onze cliënten op een veilige 

en kwalitatieve manier kunnen blijven garanderen. Gelukkig hebben we momenteel geen 

bewoners of medewerkers, die positief getest zijn , die in het ziekenhuis opgenomen zijn. 

Wanneer er sprake is van een besmetting bij een bewoner in een woongroep of het 

dagcentrum, wordt de familie of het netwerk hiervan op de hoogte gebracht. 

In het belang van onze bewoners en het personeel laten we voorlopig geen bezoek toe in 

de groepen met een uitbraak en zolang daar een quarantainemaatregel geldt. Ook bezoek 

aan huis is dan tijdelijk niet mogelijk. 

Wij rekenen op jullie begrip voor deze voorzorgsmaatregel. 

Waar bezoek aan de voorziening of bezoek aan huis wel mogelijk is vragen we de 

maatregelen toe te passen zoals ze sinds 2 november gelden voor ieder van ons: 

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ3010/  

• Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact 

tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een 

uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 

persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd. 

• Samenkomsten buiten: regel van vier, op veilige afstand. 

We bevinden ons in een cruciale fase om de kracht van het virus te bedwingen, laat ons elk 

ons steentje bijdragen en onze verantwoordelijkheid hierin opnemen. 

 
Update coronamaatregelen in Ebergiste – 23/10/2020 

Dat het extreem moeilijk is om het coronavirus buiten de muren van Ebergiste te houden, 

blijkt jammer genoeg uit een nieuwe uitbraak in woongroep Distelvink (van buurt Bosdreef). 
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Twee bewoners testten positief en bij een andere bewoner met symptomen wachten we 

nog op het testresultaat. De zieke bewoners zijn onmiddellijk in kamerquarantaine 

geplaatst. 

Deze uitbraak is niet gelinkt aan de voorbije uitbraak in buurt Gaverland. We volgen de 

situatie nauw op de voet en zijn heel strikt in het naleven van de nodige 

voorzorgsmaatregelen, zowel voor bewoners als voor personeel. 

Wat met de teststrategie? 

Op het nieuws maakt men melding van het sterk groeiende aantal besmettingen met als 

gevolg dat de testcapaciteit moeilijk kan volgen. De wachttijd voor resultaten loopt daarom 

lang op. Eén geruststelling alvast. Personeel uit de zorg- en welzijnssectoren wordt als 

prioritair beschouwd, uiteraard als ze symptomen vertonen, maar ook als ze hoog-risicocontacten 

gehad hebben en asymptomatisch zijn. 

Dank zij deze prioriteit, kunnen wij preventieve screening garanderen in geval van een 

uitbraak binnen de voorziening. 

Wat met bezoekregeling en transfer naar huis? 

Wanneer er sprake is van besmetting in de buurt of campus of in de thuiscontext, moet 

contact tussen mogelijke verspreiders maximaal vermeden worden en zal bezoekregeling 

of transfer naar huis opgeschort worden. We nemen contact op met jou als er tijdelijke 

specifieke afspraken nodig zijn. 

Voor alle andere situaties kan bezoek of transfer naar huis verder doorgaan op de 

frequentie en met de gekende afspraken zoals de voorbije maanden maar met in acht 

nemen van de extra verstrenging die voor elke burger geldt : maximum 1 knuffelcontact 

(nauwe contact) en beperking tot contact met afstand en met mondmasker tot 4 dezelfde 

personen per twee weken. En dit bovenop de woongroep – en gezinsbubbel. 

 
Update coronamaatregelen in Ebergiste – 13/10/2020 

De update van 7/10/2020 kondigde aan dat de procedure ‘collectief testen bij een uitbraak’ 

in gang is gezet in Borgwal. Dit houdt in dat we op korte tijd een grotere groep 

medewerkers en bewoners kunnen testen. 

De testuitslagen van deze collectieve testing tonen aan dat de besmetting niet beperkt blijft 

tot woongroep Zwanebloem. De drie woongroepen van buurt Gaverland gaan voor 

minstens 14 dagen in quarantaine. We blijven alert en volgen de situatie op de voet. 

Uit de collectieve screening blijkt dat nog vier andere medewerkers tot hun eigen 

verrassing (want zij hebben geen ziektesymptomen) een positief testresultaat hebben. 

Deze besmettingen zijn niet automatisch te linken aan een bron van besmetting in 

Gaverland, maar benadrukken des te meer hoe waakzaam we moeten zijn. De betrokken 

medewerkers zijn nu thuis in quarantaine. 

Onze waakzaamheid uit zich in enkele verscherpte maatregelen in Ebergiste: 

• Elke bewoner wordt bij het minste symptoom getest 

• Vormingen en werkgroepen over de locaties of buurten heen worden opgeschort tot 

minstens 9 november 2020 

• Dienstverlenend werk van bewoners van buitenhuizen in Borgwal wordt tijdelijk 

opgeschort 

• De ergowerking wordt weer strikter toegepast in Borgwal en buitenhuizen 

• Magisch Borgwal en de kerstmarkt Het Veer gaan in 2020 niet door 

U kan met uw vragen terecht bij de coördinator, de ortho-agoog of de medewerker sociale 

dienst die het intern crisisteam van Ebergiste kunnen raadplegen. 

 



Update corona uitbraak in Ebergiste – 7/10/2020 

Afgelopen vrijdag (2/10/2020) testten één zieke bewoner en één zieke medewerker van 

woongroep Zwanebloem positief op covid-19. We zijn meteen overgegaan tot een 

groepsisolatie. Maandag werden alle bewoners en direct betrokken personeelsleden in de 

getroffen woongroep Zwanebloem getest. 

We hebben de testresultaten afgewacht om te beslissen hoe we onze maatregelen verder 

uitrollen. Helaas blijken alle bewoners van woongroep Zwanebloem en ook een tweede 

begeleider een positief testresultaat te hebben. Opvallend is dat niemand koorts of 

symptomen vertoont. Een derde begeleider die positief testte is wel ziek. 

De groepsisolatie die vrijdagavond al werd opgestart, wordt nu nog verder doorgedreven. 

Begeleiders kregen nauwgezette richtlijnen en bijhorende extra persoonlijke  

beschermingsmiddelen. Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin ze nu moeten 

werken, omringen ze de bewoners met de best mogelijke zorg. 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid volgt de situatie op de voet op. De procedure 

‘collectief testen bij een uitbraak’ is in gang gezet, waardoor we nu zo snel mogelijk een 

grotere groep medewerkers en bewoners kunnen testen. Van zodra de testresultaten 

bekend zijn, brengen wij de bewoners en betrokken familieleden op de hoogte van het 

resultaat. Intussen schorten we contacten met externe zorgverleners, bezoeken en transfer 

naar huis tijdelijk op. 

U kan met uw vragen terecht bij de coördinator, de ortho-agoog of de medewerker sociale 

dienst die het intern crisisteam van Ebergiste kunnen raadplegen. 

 
Update coronamaatregelen n.a.v. covid-19 besmetting – 5/10/2020 

Het is dagelijks in de media: het coronavirus circuleert overal in de maatschappij. Ondanks 

alle voorzorgmaatregelen hebben we spijtig genoeg vastgesteld dat het virus ook in 

Ebergiste plots weer dichterbij is. 

In woongroep Zwanebloem (één van de drie woongroepen van buurt Gaverland in Vurste) 

is er één bewoner en één medewerker met een Covid-19 besmetting. Vandaag worden alle 

bewoners en begeleiders van Zwanebloem uit voorzorg getest door de huisarts. We zijn 

ondertussen goed voorbereid en er is een uitgewerkte procedure voor handen: een 

doorgedreven groepsisolatie voor Zwanebloem is al opgestart en de begeleiders kregen 

nauwgezette richtlijnen en bijhorende extra voorzorgsmaatregelen. 

We doen er alles aan om elke besmetting te voorkomen en snel en doortastend te 

handelen als er zich zoals nu toch een besmetting voordoet. Onze medewerkers omringen 

de bewoners met de best mogelijke zorg tijdens deze groepsisolatie. Goede moed aan het 

team Zwanebloem, we zorgen samen voor elkaar. 

Heb je een corona vraag? Mail naar corona@ebergiste.broedersvanliefde.be 

Als we meer nieuws hebben, zal je dat hier kunnen lezen. 

 
Update coronamaatregelen in Ebergiste – 21/09/2020 

In Vlaanderen is een heropflakkering van het Covid-19 virus aan de gang maar we kunnen in 

Ebergiste deze 2de golf met meer beschermingsmateriaal en ook met meer kennis tegemoet treden. 

In de zorg zetten we het veralgemeend dragen van chirurgische mondmaskers en de interne 

cohortewerking verder. De 3 dagcentra zijn volledig opgestart al verloopt dit met een aangepaste 

werking. 

Iedereen die een domein of campus van Ebergiste betreedt draagt een mondmasker over neus en 

mond. 

Bij het begin van de herfst stellen we ons bospark Borgwal terug open voor wandelaars. Ook hier is 



dragen van mondmasker verplicht uit zorg voor de bewoners die zich zonder mondmasker op het 

domein bewegen en geen afstand kunnen bewaren. 

Dat is ook de reden waarom de Borgwalhoeve met cafetaria en de speeltuin nog gesloten blijven 

voor het publiek. 

Bezoek aan een bewoner gebeurt op afspraak en bij voorkeur in openlucht. Bezoek kan doorgaan in 

meerdere lokalen en zo vaak als u wil zolang het niet in de collectieve woonruimtes is en zolang er 

geen direct contact is met de andere bewoners. 

Alle bewegingen van en naar huis zijn mogelijk voor zover deze gebeuren binnen de richtlijnen van  

de veiligheidsraad en /of bijkomende beslissing van de lokale autoriteiten en zolang er geen 

besmettingen zijn in de woongroep of de thuissituatie van de cliënt. 

Afhankelijk van een gemeentelijke of regionale verslechtering op basis van de covid-19 cijfers zullen 

we onze lokale werking daar op afstemmen. Vanaf nu kan het dat op sommige campussen tijdelijk 

andere, striktere scenario’s toegepast worden. 

Heb je een corona vraag? Mail naar corona@ebergiste.broedersvanliefde.be  

 
Update Coronamaatregelen in OC Broeder Ebergiste – 06/07/2020 

Vanaf 1 juli treden we in een nieuwe fase in de beheersing van de COVID-19-epidemie en stappen we 

binnen de VAPH-sector over naar ‘het nieuwe normaal’. Voortaan geldt het principe dat alles 

opnieuw is toegestaan, uitgezonderd die activiteiten die specifiek worden uitgesloten volgens 

richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. 

https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/  

Om veilig de nieuwe fase te kunnen instappen en te handhaven, zijn vier preventieve uitgangspunten 

van cruciaal belang: 

• Regel 1: sociale afstand houden van 1,5 meter 

• Regel 2: correcte en consequente toepassing hygiënemaatregelen 

• Regel 3: gebruik van beschermingsmateriaal 

• Regel 4: snel opsporen besmetting en onmiddellijk vertragen verspreiding 

Omdat in de meeste woongroepen regel 1 (afstand houden) niet kan nageleefd worden, zetten we in 

op een doorgedreven interne cohortewerking (tot minstens eind augustus) en veralgemeend dragen 

van chirurgische mondmaskers. 

 
Update Coronamaatregelen in OC Broeder Ebergiste – 15/06/2020 

Vorige week verspreidde het VAPH een communicatie over de geleidelijke afbouw van 

maatregelen ter bestrijding van COVID-19. De terugkeer naar ‘het nieuwe normaal’ is de 

naam van de nieuwe fase die de VAPH-sector vanaf 15 juni 2020 binnen stapt. 

Wat betekent dit voor OC Broeder Ebergiste? 

Wij willen benadrukken dat alle gemaakte en gecommuniceerde afspraken rond de 

bezoekregeling, over en weer tussen thuis en de voorziening en toegankelijkheid van 

Borgwal, blijven gelden. Een grondige voorbereiding op de aankondiging in de media van de 

verdere versoepelingen staat bovenaan onze agenda. Eerstdaags plannen wij een overleg 

met betrokken medewerkers(vertegenwoordiging), vertegenwoordiging van gebruikers en 

preventieadviseur. Zo kunnen wij samen werk maken van een exitstrategie voor OC Broeder 

Ebergiste. 

Wij communiceren eind deze week over de verdere timing van versoepelingen. 

Speeltuinen en parken gaan terug open, Borgwal blijft voorlopig gesloten – 29/05/2020 

Op 20 mei 2020 kondigden we de opstart van een bezoekregeling op in OC Broeder 

Ebergiste. Deze eerste lichte versoepeling van de maatregelen zorgde al voor enkele mooie 

en deugddoende momenten van weerzien tussen bewoners en hun familie. Op vraag van de 

mailto:corona@ebergiste.broedersvanliefde.be
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/


overheid proberen we zoveel mogelijk bezoeken te organiseren in ‘open lucht’. De 

weergoden zijn ons voorlopig alvast gunstig gezind. Bij regenweer voorzien we een 

alternatief. Om deze kortstondige bezoeken van familie volgens de nodige 

voorzorgsmaatregelen te organiseren, zullen we het bezoekverbod in Borgwal voor de buurt 

en derden verlengen en dit voorlopig al tot 1 juli 2020. 

Dit betekent dat het parkdomein Borgwal (inclusief cafetaria en terras borgwalhoeve, 

speeltuin, dierenzone, fitness en het park) gesloten blijft voor de buurt en voor derden. 

Wij willen de ruimte van het parkdomein uitdrukkelijk voorbehouden voor begeleiders, 

bewoners en hun bezoek op afspraak. 

We bekijken stap voor stap hoe het loopt en communiceren tijdig updates via onze website. 

Bedankt voor het respecteren van onze maatregelen. 

Update Coronamaatregelen in OC Broeder Ebergiste - 20/05/2020 

De gezondheid en veiligheid van cliënten en medewerkers is onze topprioriteit. Het positieve 

resultaat van de screening op 5, 6 en 7 mei bevestigt de geleverde inspanningen van 

iedereen, cliënten, medewerkers en familie, waarvoor onze uitdrukkelijke dank. Met de 

blijvende alertheid en de nodige voorzorgsmaatregelen, kunnen we het goede nieuws 

aankondigen: vanaf 20 mei 2020 starten wij de bezoekregeling op. 

We zijn open en eerlijk wat deze bezoekregeling betreft. Het gaat om een eerste 

(voorzichtig) stapje. Bezoek is niet mogelijk in de vertrouwde woongroep of buurt. Dit zijn 

uitdrukkelijke richtlijnen die opgelegd zijn door de overheid. De veiligheid en gezondheid van 

de bewoner, bezoeker en begeleider staan voorop. Bezoek zal dus enkel mogelijk zijn mits 

het naleven van strikte voorwaarden, zoals afstand houden, geen fysiek contact, dragen van 

een mondmasker, … 

Bij nieuwe (vermoedelijke) besmettingen kan de huidige verruiming van de bezoekregeling 

weer (tijdelijk) op on hold gezet worden of een bezoek afgelast worden. 

De opstart van de bezoekregeling verschilt naargelang de woongroep en locatie. 

Onze medewerkers van de sociale dienst, bezorgen de familie persoonlijk de nodige 

praktische informatie en voorwaarden voor een kortstondig bezoek. 

Nog meer dan naar bezoek snakken velen, die intussen al 2 maanden permanent thuis of in 

de voorziening verblijven, om terug naar huis te mogen of omgekeerd. Nu de overheid 

aankondigde dat het toegestaan wordt om ook die genomen maatregelen geleidelijk en 

voorzichtig te versoepelen zijn we vandaag gestart met het uitwerken van een plan van 

aanpak. De overgang naar deze nieuwe fase brengt nieuwe risico’s met zich mee die we niet 

overhaast willen nemen. Er moeten voldoende essentiële randvoorwaarden vervuld zijn om  

de transfer tussen voorziening en thuissituatie veilig toe te laten. De startdatum waarop we 

ons richten voor deze versoepeling is 6 juni. 

Na het lange wachten is de bezoekregeling, die start vanaf vandaag, een eerste stap om 

elkaar op een veilige manier terug te zien. 

Wij houden jullie de komende weken op de hoogte van verdere versoepelingsrichtlijnen, ook 

via onze website. 

 
Resultaten na algemene screening in OC Broeder Ebergiste - 10/05/2020 

Op 5, 6 en 7 mei werden 540 medewerkers en bewoners van OC Broeder Ebergiste 

gescreend op covid-19. 

Ondertussen beschikken we over de resultaten: 

- Alle medewerkers zijn negatief getest. 

- Bij de bewoners zijn twee personen positief getest. Alle andere bewoners testtennegatief. 

We werden op 6 mei al op de hoogte gesteld dat 2 bewoners uit Groenhoeve, waar we al 



sinds begin van de coronacrisis met een uitbraak geconfronteerd werden, nog steeds positief 

testten. Daar werden onmiddellijk de nodige afspraken rond gemaakt met de betrokken 

woongroepen. 

We kunnen dus spreken van een schitterend resultaat. 

We konden dit bereiken omdat we enerzijds een grote portie geluk hebben gehad, maar 

vooral omdat we in de ganse organisatie vrijwel meteen naar een heel strikte 

cohortewerking overgeschakeld zijn. Dit betekent dat iedereen, medewerkers, familie, waar 

mogelijk ook de bewoners, elke dag opnieuw veel inspanningen geleverd hebben (en 

leveren) om alle maatregelen op te volgen. 

Daar gaan we nu verder op bouwen om onze interne exit strategie stap voor stap uit te 

stippelen. 

De uitdaging van de komende weken is om over onze toekomst na te denken en pistes uit te 

werken hoe we de volgende maanden veilig maar toch ook werkbaar en leefbaar mét corona 

te kunnen functioneren. 

Er zijn veel thema’s en uitdagingen en net zoals bij de veiligheidsraad zullen ook wij 

afwegingen en keuzes moeten maken want je kan niet op alle terreinen tegelijk versoepelen. 

Zoals we dat de voorbije weken deden mag je er blijven op rekenen dat we jullie op de 

hoogte houden rond verdere evoluties of wijzigende maatregelen. 

 

Verlenging van de maatregelen in OC Broeder Ebergiste - 04/05/2020 

Op 30 april kondigde de taskforce hun beslissing aan dat vanaf 4 mei bezoek in residentiële 

settings in beperkte mate en onder voorwaarden verruimd kon worden. Het woord vanaf is  

hier belangrijk. In OC Broeder Ebergiste namen we de beslissing om op dit moment nog 

geen bezoek toe te laten. 

In de uitvoeringsrichtlijnen vanuit het VAPH krijgen we als voorziening de opdracht, 

vooraleer een versoepeling van de bezoekregeling toe te laten, een risicoanalyse uit te 

voeren. We zullen pas starten met toelaten van bezoek als we ons daar goed hebben op 

kunnen voorbereiden rekening houdend met zowel veiligheid, organiseerbaarheid als 

menselijkheid. 

We zullen op zijn minst wachten op de resultaten van de algemene screening van alle 

bewoner en medewerkers op 5-6-7 mei om vervolgens een perspectief te geven over hoe en 

wanneer we gefaseerd, veilig en op maat van de verschillende doelgroepen en/of 

locaties bezoekregeling zullen opstarten. De bezoekregeling zal maar gestart worden na 

overleg met CPBW en na consultatie van collectief gebruikersoverleg via de voorzitter. 

In OC Broeder Ebergiste verlengen we alle geldende maatregelen en blijft het bezoekverbod 

voorlopig volledig van kracht. 

Een eventuele eerste verruiming van de bezoekregeling is ten vroegste mogelijk in de week 

van 11 mei. 

Over een mogelijke datum waarop bewoners terug naar huis zouden mogen gaan of de 

dagcentra terug zullen mogen opstarten is er nog geen perspectief. 

 
Testen op COVID-19 in OC Broeder Ebergiste - 27/04/2020 

Vlaams minister Beke en de taskforce covid-19 hebben beslist om algemene screenings te 

doen, ook in voorzieningen met kwetsbare personen met een handicap. De tests in OC 

Broeder Ebergiste zullen gebeuren in de week van 4 mei 2020. 

Wie wordt getest? Er wordt een staalafname gepland bij alle residentiële bewoners die 

aanwezig zijn in de voorziening (dus Borgwal en buitenhuizen) en bij zoveel mogelijk 

medewerkers (van alle woongroepen en diensten). Dit betekent dat cliënten van dagcentra, 



inclusief wonen en cliënten die momenteel thuis zijn niet worden getest via deze algemene 

screening. 

Iedere betrokken wettelijk vertegenwoordiger wordt in de loop van deze week 

gecontacteerd door de medewerkers van de sociale dienst. 

Resultaten van screening? De resultaten worden bekend gemaakt bij de arts wellicht in de 

loop van de week van 11 mei. Indien de test van uw zoon of dochter positief is zal u hiervan 

op de hoogte gebracht worden. 

De screening blijft een momentopname maar zal ons toch een belangrijke indicatie geven 

waarop we de komende periode prioritair moeten inzetten om het besmettingsrisico verder 

te beheersen. Intussen blijven we onverminderd alle eerdere preventieve maatregelen 

toepassen. 

 
Verlenging Coronamaatregelen - 16/04/2020 

Ondanks de aankondiging vanuit de nationale veiligheidsraad op 15/04/2020 dat bezoek 

onder voorwaarden zou toegelaten worden in zowel woon- en zorgcentra, als in 

voorzieningen voor mensen met een beperking, gaat deze maatregel voorlopig niet in. 

Minister Beke heeft dit op vraag van de sector samen met de taskforce beslist en op 

16/04/2020 via een persbericht bekend gemaakt. Op dit moment is een veilig bezoek 

garanderen onmogelijk. 

Daarom hebben we beslist om in OC Broeder Ebergiste alle op heden geldende maatregelen 

te verlengen tot en met 3 mei 2020. Dit betekent ook dat het bezoekverbod volledig van 

kracht blijft. 

We beseffen dat deze informatie moeilijk kan liggen. Dit is dan ook een harde boodschap 

voor veel families. Waar men eerst blij was dat er een perspectief was voor bezoek, zal het 

vandaag een koude douche zijn dat het toch nog niet kan. Intussen doen onze begeleiders er 

alles aan om, daar waar mogelijk, het contact met familie te blijven onderhouden en de 

gevolgen voor cliënten en medewerkers beperkt te houden. Bedankt alvast voor jullie 

begrip. Hoe dan ook maken wij er meteen werk van om ons op de latere uitrol van deze 

maatregel voor te bereiden en we zijn vandaag aan de slag gegaan met nadenken hoe we 

bezoeken door familie in de toekomst praktisch en veilig kunnen organiseren. 

Aanvullend verwijzen we door naar het bericht op de website van het VAPH met als titel 

"Vlaamse taskforce zal voorstel voor bezoek in de residentiële voorzieningen opmaken" 

 
Update besmettingen, beschermingsmateriaal en paaswens - 10/04/2020 

Na recente steekproeven in enkele woongroepen testte niemand van de bewoners positief 

op covid-19. Het is dus geruststellend dat er sinds de eerste uitbraak geen nieuwe bewoners 

zijn, niet in Borgwal en niet in de buitenhuizen, die covid-19 gerelateerd ziek zijn. De zieke 

bewoners van Groenhove vertonen intussen ook allen enkel nog milde symptomen. Lees 

meer. 

 
OC Broeder Ebergiste in Terzake. Pleidooi voor meer beschermingsmateriaal en testen in 

gehandicaptensector - 7/04/2020 

Bekijk de reportage van terzake in Borgwal 

 
Coronabesmetting in Orthoagogisch Centrum Broeder Ebergiste: één bewoner overleden - 

02/04/2020 

Afgelopen week zijn in twee woongroepen in Borgwal, namelijk woongroep Klimop en 

Braam (van buurt Groenhove), cliënten besmet met het coronavirus. De toestand van één 



bewoner ging het voorbije weekend plots snel achteruit en de persoon is woensdagavond 

overleden in het AZ Sint-Vincentius te Deinze als gevolg van de coronabesmetting. Eerst en 

vooral willen we ons medeleven betuigen aan de familie van de overleden bewoner. Wij zijn  

allemaal heel diep geraakt door dit verlies. Veel van de collega’s hadden dagelijks contact 

met de bewoner en zijn erg aangeslagen. 

 
Psychiatrische centra en centra voor mensen met een handicap smeken om hulp - 

01/04/2020 

Lees het nieuwsbericht. Bekijk de reportage van AVS in Borgwal 

 
Quarantainemaatregelen n.a.v. Covid-19 besmetting - 26/03/2020 

Ondanks alle voorzorgmaatregelen hebben we gisteren spijtig genoeg vastgesteld dat in de 

woongroepen Klimop en Braam (van buurt Groenhove in Borgwal) cliënten positief 

bevonden werden na een coronatest eerder deze week. Lees meer 

 
Update richtlijnen Coronavirus - 18/03/2020 

De nationale veiligheidsraad heeft beslist tot nog meer ingrijpende maatregelen i.v.m. het 

indijken van de corona epidemie. Lees meer 

 
 

Update richtlijnen Coronavirus - 13/03/2020 

We volgen de ontwikkelingen in verband met de uitbraak van het Coronavirus op de voet. 

De ontwikkelingen dwingen ons ertoe om bijkomende maatregelen te nemen om de 

gevolgen van de epidemie in te dijken en de gezondheid van onze bewoners voorop te 

stellen. Lees meer 

 
Update richtlijnen Coronavirus - 12/03/2020 

Naar aanleiding van het coronavirus wensen we te handelen naar de richtlijnen van de 

overheid om te voorkomen dat bewoners en personeel van OC Broeder Ebergiste getroffen 

zouden worden. Lees meer 


