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Beste bewoner, familie, vrijwilliger, medewerker, …, beste iedereen, 
 

Nadat vorige week de testing bij onze bewoners (29/04/2020) & medewerkers (28/04/2020) heeft 
plaatsgevonden wens ik via dit schrijven de resultaten bekend te maken: 
- Testing bewoners: geen besmetting vastgesteld. 
- Testing medewerkers: 1 besmetting vastgesteld (asymptomatisch, quarantaine maatregelen werden 
onmiddellijk opgestart) 
 
Eenzaamheid, verlies, angst en onzekerheid maakten de afgelopen periode deel uit van ieders 
dagelijks leven, maar door discipline, volharding en consequent handelen hebben we samen een 
prachtig resultaat bekomen. 
 

Via het outbreak management team werden alle beleidsrichtlijnen geïntegreerd en geïmplementeerd 
in de dagelijks werking van het woonzorgcentrum, waarbij er rekening gehouden werd met de 
bestaande organisatie, structuur en infrastructuur. 
 

Door alle medewerkers werden deze richtlijnen consequent toegepast & vertaald naar familie en 
bewoners toe. 
 

Familie werd geconfronteerd met nieuwe richtlijnen, welke ze diende te combineren met allerhande 
andere richtlijnen opgelegd vanuit de overheid. Bewoners werden verplicht om op hun afdeling te 
blijven, contact met familie te beperken en omwille van diverse redenen in quarantaine te gaan. 
 

Het was zowel voor jullie als voor ons niet gemakkelijk. Uiteindelijk hebben al deze enorme 
inspanningen wel geresulteerd in een prachtig resultaat, waarvoor dank. 
 

Maar, het pleit is nog niet gewonnen.  
 

We hebben samen besmetting kunnen voorkomen, dit betekent niet dat het virus niet meer kan 
toeslaan. Iedereen zal zijn best moeten blijven doen.  
 

Op dit moment zullen de vooropgestelde richtlijnen zeker van kracht blijven. Geleidelijk aan zullen een 
aantal maatregelen soepeler toegepast kunnen worden, maar dit zal enkel gebeuren conform de 
richtlijnen en als we er allen klaar voor zijn. 
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Ten allen tijde dienen we te voorkomen dat het harde werken van de afgelopen weken resulteert in 
een negatief resultaat. 
 

In de toekomst kunnen de versoepelde maatregelen altijd ingetrokken worden bij besmetting.   
Ik vraag jullie allen om begrip te hebben voor dit standpunt. Het leven en welzijn van onze bewoners 
en medewerkers primeert in ons woonzorgcentrum.  
 
Als afsluit wil ik zeker nog zeggen dat ik enorm trots ben op onze bewoners en het personeel met dit 
mooie resultaat.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jan Smolders 
Directie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


