
Skypemomenten in Zorgverblijf Ter Duinen 

Nieuwpoort, 26/03/2020 

Skypemomenten in Zorgverblijf Ter Duinen 

De gevolgen door COVID-19 treft niet enkel het medisch vlak. Ook de preventieve maatregelen die ons 

opgelegd zijn, treffen ons psychisch en sociaal welzijn. Het sociaal isolement tussen familie, vrienden, 

buren, etc. is een zware opgave. Ook in ons zorgverblijf voelen wij dit sterk aan.    

Om dit isolement een stuk te doorbreken, zorgt onze ergotherapeut (Ward Devisscher) ervoor om 

Skypesessies te organiseren. Het doel is om de resident en zijn dierbaren dichter bij elkaar te brengen 

in deze moeilijke tijd en dit zonder fysiek contact te maken met elkaar. Op deze manier ziet en hoort 

men elkaar en wordt men op de hoogte gebracht over de belevenissen in zijn of haar buurt. Alsook het 

reilen en zeilen in Zorgverblijf Ter Duinen kan aan kaart gebracht worden.  

Indien u even wenst te skypen met een familielid, vriend(in), …, kunt u een mail versturen naar 

Ergotherapie@TerDuinen.be 

Vergeet hierbij niet om volgende informatie bij te vermelden: 

• Naam van resident 

• Kamernummer of unit (indien u dit weet) 

• Uw naam en voornaam 

• Verwantschap 

• Gsm-nummer/Tel. nummer 

• E-mailadres 

• Welke dag en tijdstip u wenst contact te maken (ten laatste twee werkdagen voordien) 

• Eventuele reden 

Nadien zal de ergotherapeut u een bevestiging van de afspraak doorsturen via mail.  

Er is mogelijkheid om iedere werkdag te skypen tussen 11u00 tot 11u45 en van 13u30 tot 16u30.  

Er wordt één kwartier per sessie vrijgemaakt.  

Heeft u geen Skype? Stuur dan een mail naar Ergotherapie@TerDuinen.be en er zal een beknopte 

handleiding naar u worden doorgestuurd.  

Heeft u andere vragen omtrent de Skypemomenten? Stuur dan ook zeker een mail naar 

Ergotherapie@TerDuinen.be of bel naar het nummer 058 22 33 11 en vraag om u door te verbinden 

met Ward.  

 

Vriendelijke groeten 

Ward Devisscher 
Ergotherapeut Zorgverblijf Ter Duinen 

Louisweg 46 | 8620 Nieuwpoort 
Tel. 058 22 33 11  
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