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Corona nieuwsbrief 20 april 2020 
 
Beste bewoner, medewerker, familie  
Beste betrokkene 
 
Nogmaals willen wij onze dank laten blijken voor jullie steun en begrip in deze moeilijke tijden. Wij blijven de situatie 
van onze bewoners en onze collega’s zeer nauw opvolgen en de gezondheid en het welbevinden van al deze mensen is 
voor ons het allerbelangrijkste. 
 
Waar staan we op vandaag? 
 
Er zijn in Vlaanderen van overheidswege 85 woonzorgcentra getest. WZC Sint-Barbara was hier nog niet bij en tot op 
heden weten wij niet wanneer onze bewoners en personeel getest zullen worden.  
Zoals in onze vorige nieuwsbrief geschreven, hebben wij besloten, waar mogelijk zelf testen uit te voeren bij bewoners 
met een vermoeden van mogelijke Covid-19 besmetting. In overleg met onze coördinerende en raadgevende arts (CRA), 
directie en het zorgteam zijn er tot op heden 63 bewoners getest.  
Van onze 63 uitgevoerde tests zijn er 25 positieve en 38 negatieve testresultaten. Het merendeel van deze bewoners is 
momenteel symptoomvrij, een aantal onder hen zijn ondertussen genezen verklaard.  
Helaas betreuren wij ook het overlijden van 9 bewoners, mogelijks ten gevolge van Covid-19. Wij betuigen hierbij ons 
medeleven aan de getroffen families. Al onze bewoners en medewerkers leven met hen mee. 
Elke bewoner met het vermoeden van Covid-19 of andere ziekteverschijnselen wordt in overleg met de CRA, de huisarts 
en het zorgteam de correcte zorg verstrekt. De familie wordt  steeds op de hoogte gehouden via persoonlijk contact. 
 
Verder hebben wij besloten om positief geteste bewoners samen te brengen op 1 zorgafdeling (cohortezorg), zodat 
deze bewoners in de beste omstandigheden kunnen worden verzorgd door personeel met de correcte 
beschermingsmiddelen. Op deze manier verkleinen we de kans dat niet besmette bewoners in contact komen met het 
Covid-19 virus. De kamers van de bewoners die we verhuizen omwille van een positieve Covid-19 besmetting blijven 
afgesloten zodat deze bewoners bij genezing terug naar hun vertrouwde omgeving kunnen verhuizen. 
 
Ondertussen testten ook 14 medewerkers positief op Covid-19. De meesten onder hen stellen het momenteel goed, 7 
medewerkers konden het werk reeds hervatten. Door de inzet van extra jobstudenten en de tomeloze inzet van al onze 
medewerkers kunnen we tot op heden jullie dierbaren de beste zorgen geven. Een dikke pluim voor iedereen. 
In een volgende stap testen we alle personeelsleden van de afdelingen waar momenteel bij geen enkele bewoner het 
vermoeden is van een mogelijke Covid-19 besmetting. Door het personeel te testen en de passende maatregelen te 
nemen, kunnen we het besmettingsgevaar maximaal beperken.   
 
Al deze genomen maatregelen zijn afgestemd met de voorzitter van de tasforce Covid-19, een lid van de 
gezondheidsinspectie en is ter kennis overgemaakt aan het Agentschap Zorg & Gezondheid. 
 
Wij blijven strikt de aanbevelingen van het Agentschap Zorg & Gezondheid volgen, waarvan jullie de belangrijkste 
zaken kunnen terugvinden op onze website. Het bezoekverbod blijft momenteel nog van kracht. Wij begrijpen dat dit 
voor iedereen moeilijk is en onderzoeken dan ook onder welke voorwaarden wij in de toekomst bezoek kunnen mogelijk 
maken. Voor de gezondheid van al onze bewoners en medewerkers is dit momenteel nog niet mogelijk. 
 
Zoals voortdurend benadrukt in de media, zijn ook voor ons beschermingsmaterialen van levensbelang. 
 
Welke beschermingsmiddelen hebben we voorlopig in huis? 

- We hebben ondertussen ong. 4000 chirurgische maskers in voorraad. (deze zijn steeds welkom indien jullie er 
hebben) 

- Momenteel hebben we nog 400 FFP2 maskers in voorraad. (deze zijn steeds welkom indien jullie er hebben) 
- We hebben voldoende spatschermen in voorraad. 
- Er is een tekort aan wegwerpschorten. Daarom hebben we besloten uitwasbare schorten aan te kopen welke 

op hoge temperatuur kunnen gewassen worden. Indien jullie nog wegwerpschorten ter beschikking hebben 
deze zijn steeds welkom! 

- Handschoenen worden schaarser, indien jullie er nog ter beschikking hebben zijn deze steeds welkom! 
 

We hopen jullie hiermee voldoende te informeren en wij blijven goed voor onze bewoners, jullie familielid, zorgen. 
Vriendelijke groeten 
 
Joost Heremans  
Algemeen directeur 


