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Corona nieuwsbrief 30 april 2020 

 
Beste bewoner, medewerker, familie 
Beste betrokkene 

 
We zitten met z’n allen nu al bijna twee maanden “in ons kot”. Dat begint door te wegen. Gelukkig zien we ook de resultaten 
van onze inspanningen. De ergste piek in het aantal besmettingen in ons WZC lijkt voorbij. Het is nu kwestie van volhouden en 
uitkijken naar de manier waarop we in de komende weken een aantal maatregelen stapsgewijs kunnen afgebouwen 

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 vandaag? 
Volgende week dinsdag en woensdag 5 en 6 mei worden al onze bewoners en personeelsleden van overheidswege getest. Voor 
onze bewoners worden deze testen afgenomen door de coördinerende en raadgevende arts (CRA). Bij onze personeelsleden 
worden de testen afgenomen door IDEWE, onze externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Wanneer deze 
testresultaten  beschikbaar zijn, zullen zowel de betrokkenen en  de familie hiervan persoonlijk op de hoogte worden gebracht. 
Dit zowel bij een positief als een negatief resultaat. Uiteraard zullen wij jullie ook op de hoogte houden via onze nieuwsbrief. 
 
In overleg met onze CRA, directie en het zorgteam hebben tot op heden reeds 72 bewoners en 96 personeelsleden getest, dit om 
een beter beeld te verkrijgen van de verspreiding van het virus in ons WZC. Van deze 168 tests waren er 37 positief, waarvan 29 
bij bewoners en 8 bij onze medewerkers. Medewerkers zonder symptomen zijn aan het werk kunnen blijven op de zorgafdeling 
voor cohortezorg, de Covid-19 afdeling. Ook zijn er nog een aantal personeelsleden door de huisdokter getest voor de resultaten 
kan ik verwijzen naar onze vorige nieuwsbrief deze resultaten zijn tot op heden ongewijzigd. 
 
Op 16 april hebben wij besloten al de 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. Zo 
hebben we de kans verkleind dat niet besmette bewoners in contact komen met het Covid-19 virus. Deze strategie blijkt tot op 
heden te werken en momenteel zijn alle andere afdelingen Covid-19 vrij.  
Op dinsdag 28 april hebben de eerste 3 bewoners de Covid-19 afdeling terug mogen verlaten en zijn ze terug verhuisd naar hun 
oorspronkelijke kamer. Donderdag 30 april zijn nog 2 bewoners genezen verklaard.  
Op heden hebben we nog 21 positief geteste bewoners in cohortezorg, die we in de best mogelijke omstandigheden verzorgen. 
De meeste van deze bewoners stellen het goed, gezien de omstandigheden. Volgende week kunnen wellicht nog enkele 
bewoners terug naar hun oorspronkelijke kamer. 
 
Helaas betreuren wij ook het overlijden van 10 bevestigde covid-19 bewoners. 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. Mogelijke Covid-19 bewoners worden bij het minste vermoeden getest.  De familie wordt  
steeds op de hoogte gehouden via persoonlijk contact. 
 
Ook in de assistentiewoningen volgen we de situatie uiteraard op de voet op. Op dit moment is er geen enkele indicatie dat een 
van onze bewoners Covid-19 positief zou zijn.  
We begrijpen dat het ook voor deze bewoners niet eenvoudig is, want ook hier volgen wij strik de maatregelen van het 
Agentschap Zorg & Gezondheid. Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
 
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.  
 
Beschermingsmaterialen zijn van levensbelang. Welke beschermingsmiddelen hebben we momenteel in huis? 

- We hebben ondertussen ongeveer 4250 chirurgische maskers in voorraad. (deze zijn steeds welkom) 
- Momenteel hebben we nog 800 FFP2 maskers in voorraad.  
- We hebben voldoende spatschermen in voorraad. 
- Er is een tekort aan wegwerpschorten. Daarom hebben we besloten uitwasbare schorten aan te kopen die op hoge 

temperatuur kunnen gewassen worden. Indien jullie nog wegwerpschorten ter beschikking hebben, zijn deze 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 


