Buggenhout, 13 mei 2020
Aan de ouders van de kinderen die revalidatie volgen
Aan de volwassen zorggebruikers
Beste zorggebruiker,
Beste ouders, beste partner,
We hopen dat u het allen goed maakt en in goede gezondheid verkeert!
Twee maanden geleden verplichtte het coronavirus ons om onze hulpverlening op een
alternatieve wijze aan te bieden. Onze teamleden gingen toen aan de slag om u zo goed
mogelijk van op afstand (via telefoon, e-mail, beeldbellen, oefenvideo’s en -bundels) te
ondersteunen. Waar dit ondertussen aardig lukt, ontvangen wij positieve reacties. Fijn!
Gezien de gunstige ontwikkeling van de epidemie, kregen wij vanuit het Agentschap Zorg &
Gezondheid nieuwe richtlijnen die ons toelaten om onze activiteiten in het centrum opnieuw
geleidelijk uit te breiden. Goed nieuws dus!
‘Geleidelijk’ betekent dat wij vanaf 18 mei:
- enerzijds verder inzetten op de begeleiding van op afstand die goed verloopt en
- anderzijds opnieuw overschakelen naar de face-à-face behandeling in het
revalidatiecentrum waar de hulpverlening van op afstand onvoldoende is.
- naast de therapie ook het multidisciplinair onderzoek opnieuw in het
revalidatiecentrum kunnen laten plaatsvinden.
Ons multidisciplinair team zal zich buigen over de noden en het onderzoeks- of
therapieverloop van onze zorggebruikers en voor elke zorggebruiker een voorstel uitwerken.
Daarna contacteren wij u om concreet met u te bespreken op welke manier we het
onderzoek of de behandeling van u of uw kind de komende periode zullen organiseren.
En uiteraard zullen wij alles doen om de uitbreiding van de activiteiten in het centrum op
een veilige manier te laten verlopen. Hiervoor werden reeds interne afspraken gemaakt en
aanpassingen aangebracht. Wij rekenen echter ook op uw begrip en medewerking om deze
veilige en geleidelijke terugkeer naar de ‘normale’ werking mogelijk te maken. In bijlage aan
dit schrijven vindt u de veiligheidsinstructies voor de zorggebruikers die naar het centrum
komen. Alvast bedankt om deze afspraken te respecteren!
Met vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij onze onthaalmedewerkers, therapeuten
of directie.
Vriendelijke groeten,

Pieter Vanvolsem
Directeur
Revalidatiecentrum Buggenhout VZW
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