14/10/2020
Beste Resident, familie en bezoeker
Tot onze spijt moeten wij melden dat op het moment van dit schrijven er drie mogelijke clusters zijn
van besmetting met het corona covid -19 virus. In de eerste cluster zijn de klachten zondagnamiddag
ontstaan en waren er 8 bewonerscontacten op vrijdag 09/10/2020. Volgens de huidige richtlijnen
worden alle contacten vanaf vrijdag als risicovol gezien. Door het feit dat hierbij steeds correct is
omgegaan met alle preventie maatregelen, met uitzondering van het dragen van een mondmasker
door de bewoners, zijn dit laag risico contacten.
Wij wensen echter iedere kans uit te sluiten waarbij het virus zich verder onder de radar in het
woonzorgcentrum kan verspreiden. Vandaar werd in overleg met de CRA artsen, het Agentschap
Zorg en Gezondheid, en de directie beslist om alle 8 bewoners die vrijdag contact hebben gehad
preventief te laten testen. Gezien het hier vijf bewoners van de afdeling Notelaar en 3 bewoners van
de afdeling Zilverlinde betreft is een kamerisolatie op beide afdelingen zeer moeilijk. Wij zijn dan ook
genoodzaakt om, tot de resultaten gekend zijn, beide afdelingen in isolatie te plaatsen. De testing
van de eerste cluster zal doorgaan op donderdag 15/10. De resultaten ervan zullen ten vroegste
gekend zijn tegen vrijdag 16/10 maar men moet rekening houden dat dit misschien pas na het
weekend gekend zal zijn.
Kort nadat wij deze middag de strategie voor de eerste cluster hadden bepaald werd ons een tweede
melding gegeven van een collega op de afdeling Kerselaar. In deze tweede cluster betreft het een
zorgmedewerker die het volledige weekend gewerkt heeft. Gezien het gedurende de verzorging niet
duidelijk af te lijnen is met welke bewoners er contacten waren, is afdeling Kerselaar deze avond nog
voor het avondeten onmiddellijk in kamerisolatie gegaan. De testing voor de volledige afdeling werd
reeds aangevraagd maar is nog niet bevestigd voor vrijdag 16/10/2020. Hierbij zullen alle bewoners
van de afdeling en alle medewerkers die op de afdeling komen getest worden.
Van zodra alle acht eerste resultaten van de eerste cluster gekend zijn, worden de tijdelijke
isolatiemaatregelen terug geëvalueerd. Bij een positief resultaat worden verdere maatregelen
genomen tot we beter zicht krijgen op de verspreiding van het virus in huis.
Ondertussen kregen we deze avond melding van een derde feit: een positieve test van één bewoner
met duidelijke symptomen, zodat er een blijvend bezoekverbod zal gelden op de Zilverlinde tot alle
bewoners daar getest zijn.
Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij het niet nalaten alle families verder te informeren.
Voor de afdelingen Vlier, Jasmijn, Magnolia en Serviceflats Residentie Ten Bosse II zijn
bovengenoemde maatregelen niet van toepassing, en kan er nog beperkt kamerbezoek of bezoek in
de chatboxen georganiseerd worden, volgens de richtlijnen in ons laatste schrijven van vorig
weekend.

Wij besluiten deze brief met de melding dat onze medewerkers nog steeds vaststellen dat sommige
families zich niet aan de gevraagde maatregelen houden tijdens hun bezoek. Vanaf heden zal er dan
ook strenger worden opgetreden bij het niet of niet correct dragen van het mondmasker in huis en
op de kamer. Bij een volgende overtreding zullen zij na overleg met de directie de toegang tot het
woonzorgcentrum ontzegd worden voor bepaalde duur.
In de hoop dat deze situatie bij een beperkte aanval van het virus blijft, wensen wij u verder een
goede avond.
En hou het veilig.
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