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Corona nieuwsbrief 8 mei 2020
Beste bewoner, medewerker, familie
Beste betrokkene
We zitten met z’n allen nu al twee maanden “in ons kot”. Dat begint door te wegen, ook voor onze bewoners. Gelukkig zien we
ook de resultaten van onze inspanningen. De ergste piek in het aantal besmettingen in ons WZC is voorbij. Het is nu kwestie van
volhouden en uitkijken naar de manier waarop we in de komende weken een aantal maatregelen stapsgewijs kunnen afbouwen.
Hier wordt momenteel volop aan gewerkt en enkele van deze zaken vinden jullie terug in deze update.
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.
Een dikke pluim wil ik geven aan al onze collega’s en medewerkers, welke elke dag in moeilijke omstandigheden en in grote
onzekerheid het beste van zichzelf blijven geven om al onze bewoners de meest optimale zorg te verstrekken.
CHAPEAU en een DIKKE MERCI voor iedereen!
Waar staan we vandaag?
Op dinsdag 5 en woensdag 6 mei zijn al onze bewoners en personeelsleden van overheidswege getest. Voor onze bewoners zijn
deze testen afgenomen door de coördinerende en raadgevende arts (CRA). Bij onze personeelsleden zijn de testen afgenomen
door IDEWE, onze externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
Vandaag 8 mei hebben wij, op 5 na, alle resultaten ontvangen.
Hierbij een overzicht:
Er zijn 197 personeelsleden getest, waarvan 3 Covid-positief. Allen zijn voorlopig symptoomvrij en kunnen aan het werk blijven
op onze Covid-afdeling.
195 Bewoners zijn getest, waarvan 9 positieve resultaten. Er ontbreken nog 2 testuitslagen. Van deze 9 positief geteste
bewoners verbleven er 7 reeds op de Covid –afdeling, 2 bewoners verbleven op een andere afdeling en waren symptoomvrij. Uit
veiligheidsoverweging hebben wij besloten deze 2 bewoners te verhuizen naar de Covid-afdeling, dit om uit te sluiten dat deze
andere bewoners zouden kunnen besmetten.
Dit wil ook zeggen dat van de 21 bewoners welke sinds 30 april op onze Covid-afdeling verblijven er 14 negatief zijn getest.
Een aantal onder hen hebben ondertussen de Covid-19 afdeling al mogen verlaten en zijn terug verhuisd naar hun
oorspronkelijke kamer.
Dit gebeurt steeds na overleg met directie en CRA. Belangrijk is dat bewoners verhuizen indien ze 14 dagen symptoomvrij zijn.
Het vooruitzicht is dan ook dat er volgende week nog enkele bewoners kunnen verhuizen naar hun eigen kamer. De familieleden
zullen hiervan persoonlijk op de hoogte worden gebracht.
Elke bewoner met het vermoeden van Covid-19 of andere ziekteverschijnselen blijft uiteraard in overleg met de CRA, de
huisarts en het zorgteam de correcte zorg krijgen. Mogelijke Covid-19 besmette bewoners worden bij het minste vermoeden
verder getest. De familie wordt steeds op de hoogte gehouden via persoonlijk contact.
Helaas betreuren wij ook het overlijden van 11 bevestigde Covid-19 besmette bewoners. Wij betuigen hierbij ons medeleven aan
de getroffen families. Al onze bewoners en medewerkers leven met hen mee.
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 strikt de maatregelen van het
Agentschap Zorg & Gezondheid. Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Zoals jullie in de media misschien al hebben vernomen zal er vanaf 18 mei een versoepeling zijn in de bezoekregeling. Wij
willen als WZC hier zeker voor openstaan en meewerken indien de trend die nu is ingezet zich doorzet. Wij begrijpen dat dit
voor onze bewoners en familieleden heel belangrijk is. Hoe en onder welke voorwaarden dit mogelijk zal zijn, zullen we in onze
volgende nieuwsbrief begin volgende week communiceren.
Ondertussen kunnen onze bewoners bij goed weer terug een luchtje scheppen in de binnentuin.

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