PERSBERICHT:
De Ceder draagt zorg voor herstellende
COVID-19 patiënten
Merelbeke – 6 april 2020. In herstelverblijven De Ceder in Deinze en het
Leeuwenhof in Drongen staat een team klaar om coronapatiënten die het
ziekenhuis mogen verlaten, maar niet naar huis kunnen, op te vangen. Er zijn in
totaal een 30-tal bedden ter beschikking in gescheiden afdelingen voor coronapositieve cliënten. Momenteel verblijven er al 4 cliënten die positief getest zijn.
De huidige crisis zet aan tot heel wat nieuwe samenwerkingsverbanden binnen
de zorgsector. Samen de zorg organiseren op een duurzame en kwaliteitsvolle,
maar evenzeer menswaardige en betaalbare manier is één van de grote
uitdagingen, nu en ook na de crisis. Netwerkorganisatie Zorgdorpen vzw,
eigenaar van herstelverblijven De Ceder en het Leeuwenhof, is al langer bezig
met maatschappelijk verantwoorde zorg. “Van zodra de vraag gekomen is om
herstellende coronapatiënten op te nemen hebben wij niet geaarzeld.” vertelt
Geert Stroobant, directeur Zorgdorpen. “Eerste en vooral hebben we bovenop de
strenge maatregelen die we reeds in werking hadden gesteld, enkele extra
procedures geactiveerd. De omvang van herstelverblijf De Ceder laat toe om de
corona-gerelateerde cliënten in een afzonderlijk gebouw op te nemen. Ook in
het Leeuwenhof is er een aparte COVID-19 zone afgebakend.”
Aandacht voor veiligheid en gezondheid
“Op basis van de beschikbare informatie en richtlijnen, hebben we de voorbije
weken heel wat interne procedures uitgewerkt om cliënten en medewerkers te
informeren. Dankzij deze voorbereiding kunnen we nu snel schakelen. De
veiligheid van onze medewerkers en van onze cliënten is hierbij van groot
belang. Wij voorzien voor onze zorgverleners complete beschermingskledij
bestaande uit schorten, spatbril, mondmasker en handschoenen. Dit dient
enerzijds om zichzelf te beschermen én anderzijds om verdere besmetting
binnen de organisatie te vermijden.”
“Voor de verblijvende gasten in het herstelverblijf wordt zorg gedragen zoals
voorheen.” gaat Geert Stroobant verder. “Onze medewerkers hun inzet in deze
bijzondere periode is groot. Zij omringen de cliënten met de best mogelijke zorg
en vervullen een belangrijke rol in dit hele gebeuren. Dankzij hun inzet zijn we
erin geslaagd om op korte tijd naar deze nieuwe werkmethode over te schakelen.
Om dezelfde kwalitatieve dienstverlening de komende weken te blijven geven
houden we de vingers aan de pols van zowel de fysieke als psychische
gezondheid van ons personeel.”
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Meer over Zorgdorpen vzw. De Ceder maakt sinds 2015 deel uit van Zorgdorpen
vzw. Zorgdorpen is een netwerkorganisatie voor personen met een zorgvraag die
op zoek zijn naar gepaste ondersteuning, afgestemd op hun noden. We
exploiteren onder meer herstelverblijven in Deinze (De Nieuwe Ceder) en in
Drongen (Leeuwenhof) Binnenkort opent een derde site in Ronse (Prinsenhof)
waardoor onze totale capaciteit op 230 bedden komt.
Onze antwoorden op de verschillende zorgvragen zijn divers: tijdelijk of
permanent verblijf, al dan niet met woonassistentie of gespecialiseerd VAPHzorg, thuiszorg, dagbesteding, toerisme en herstelverblijf. Zorgdorpen’ biedt de
cliënten een integrale hulpverlening op maat en op vraag. Naast de
herstelverblijven beschikt Zorgdorpen over verschillende woonvormen in
gevarieerde sites verspreid over Vlaanderen.
www.deceder.be
Meer informatie via Geert Stroobant, directeur Zorgdorpen
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