
Leuk nieuws vanuit Residentie De Brink!  

Alle 30 residenten en 21 personeelsleden zijn negatief getest op COVID-19. En dat werd 

gevierd. In deze onzekere coronaperiode geeft het personeel het beste van zichzelf om 

het de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Woonzorgcentrum Residentie De 

Brink is met zijn 30 residenten en 21 personeelsleden een kleinschalig woonzorgcentrum 

gelegen in een rustige groenrijke buurt in Koksijde Sint-Idesbald. 

 

Dit is hun verhaal… 

Aan onze normale dagindeling kwam er abrupt een einde op vrijdag 13 maart ll. Zoals bij velen 

werd ook bij ons de lockdown meteen van kracht. Residenten, personeel, familie en alle andere 

medewerkers werden meteen op de hoogte gebracht.  

We hebben onze residenten betrokken en ingelicht zodanig dat ook zij op de hoogte waren van de 

veranderingen binnenshuis. De inzet van het voltallige team die meteen alle richtlijnen hebben 

gevolgd, zowel professioneel als privé, alsook het begrip van de familie heeft ervoor gezorgd dat 

wij van dag één de klik hebben gemaakt en op een rustige manier konden verder werken. 

Regelmatig worden de residenten gebriefd en op de hoogte gehouden van de nieuwe richtlijnen, 

daardoor blijft de sfeer ontspannen en maken de residenten zich niet veel zorgen. 

Om het contact met de familie te behouden maken we gebruik van skype en werden er externe 

telefoons aangeboden zodanig dat er doorheen het raam gemakkelijk kan gecommuniceerd 

worden. De residenten ontvangen veel kaartjes en brieven, die worden voorgelezen en andersom 

sturen ook wij eens een kaartje met foto naar de familie. Telefonisch zijn wij ook steeds bereikbaar 

elk moment van de dag.  

Ons medicijn tegen covid-19 is een cocktail van goede hygiëne, duidelijke afspraken, overleg, een 

luisterend oor en begrip en aandacht voor onze residenten. 

Het ganse team, de directeur én ook alle residenten werden getest en met trots mogen we zeggen 

dat we allen negatief bevonden zijn! Dit hebben we gevierd als een grote familie met een aperitief 

en lekkere hapjes.  

Onze moed en optimisme halen we uit de hartverwarmende boodschappen van de familie, de 

dokters en de gemeente Koksijde die ons verraste met een bezoek van de brandweer met toeters 

en bellen en als kers op de taart werden we door de paashaas verwend met lekkere chocolade. 

We houden vol en blijven alert want het is nog niet voorbij…     
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