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 NIEUWSBRIEF 5  

 

DATUM: 7/04/2020 

 

 

MEDEDELING: 

 

Beste, 

 

De overheid stelt testen ter beschikking. Doch wij zijn niet 

geselecteerd. 

Vandaag werd in de media gemeld dat de overheid 11.243 testen ter 

beschikking stelt aan de Vlaamse woonzorgcentra om in kaart te 

brengen hoeveel residenten en/of personeel al dan niet positief 

testen op COVID-19. 

1. Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geopteerd om eerst de 55 
woonzorgcentra te testen die te kampen hebben met een hoger 

aandeel bewoners en/of zorgpersoneel met COVID-19-ziekteklachten. 

Dit in de hoop kennis te verwerven en de uitbraakbeheersing te 

verfijnen.  

2. Daarnaast werden 30 willekeurig geselecteerde woonzorgcentra, die 
op het moment van de selectie gelukkig nog lage aantallen of zelfs 

geen zieke bewoners en personeelsleden telden, voorzien van 

testkits. Dit om na te gaan of er onzichtbare verspreiding is, 

bij bewoners zonder ziekteklachten.  

Onze voorziening behoort gelukkig tot deze tweede groep maar werd 

echter niet geselecteerd. Wij hopen dan ook dat testcapaciteit 

spoedig wordt opgedreven zodat ook wij een beter zicht krijgen en 

onze aanpak hierop kunnen afstemmen. 

 

Wij zitten echter niet stil. 

We zitten echter niet stil. Momenteel hebben wij wekelijks meerdere 

overlegmomenten met de coördinerend en raadgevend arts, de 

(adjunct)hoofdverpleegkundingen, de administratie en de directie om 

voorbereid te zijn mochten wij – ondanks alle inspanningen – toch 

niet gespaard blijven van COVID-19 besmettingen. 

 

  



  

Hou vol. 

Ook al zijn wij er ons van bewust dat het strikt volgen van de 

huidige richtlijnen een enorme impact heeft op het dagelijkse leven 

van onze residenten, familie en vrienden. Met het mooie lenteweer 

is de verleiding groot om buitenhuis te komen. De geldende 

maatregelen nu ongecontroleerd afzwakken zou erg onverstandig zijn 

en zou alle tot nu toe geleverde inspanningen teniet doen. Hou nog 

even vol a.u.b. 

 

Nieuws omtrent de nieuwbouw 

Omwille van de coronacrisis hebben het merendeel van de aannemers 

tussen 17 en 20 maart de werken gecontroleerd stilgelegd omdat de 

opgelegde maatregelen van de overheid (“social distance”) niet 

konden gerespecteerd worden en de toeleveringen van materialen 

steeds moeilijker werd.  

De huidige maatregelen van de overheid zullen al zeker tot eind april 

2020 van kracht blijven.  

Zelfs indien de maatregelen vanaf mei worden opgeheven, is een 

onmiddellijke heropstart niet realistisch omdat de benodigde 

materialen nog niet voorhanden zijn. Bovendien dienen de aannemers 

de uitvoering van hun orders volledig te herschikken. 

De nieuwbouw zal een geruime vertraging oplopen omdat in volle 

uitvoering van technieken (brandcentrale, telefonie, digitale radio-

tv, parlofonie, oproepsysteem, dwaaldetectie, toegangscontrole, 

gebouwenbeheersysteem, …) de werf in “lockdown” is gegaan. Een 

heropstart van deze met elkaar gekoppelde technieken vraagt veel 

coördinatie tussen de verscheidene leveranciers. 

De buitenaanleg (wegenis en aanplanting) is wel kunnen doorgegaan 

gezien in de uitvoering hiervan de minimale afstand tussen personen 

van 1,50 m. kon gerespecteerd worden. 

Van zodra wij meer duidelijkheid hebben berichten wij u. 

 

Dank. 

Wij danken jullie allen voor het begrip en de talrijke steun-

betuigingen !!!.  

Wij wensen al onze residenten, hun familie en vrienden en ook al 

onze medewerkers die trachten – in deze uitzonderlijke tijden - 

uitzonderlijke zorg te verlenen “een zalig pasen !” 

 

Nog even ter herinnering:  

Er kunnen contacten gelegd worden via raamcontact en Skype. Hiervoor 

kan je een afspraak met onze ergotherapeuten/animatie op het nummer: 

0456 15 44 63 

Voor vragen kan je steeds terecht op de betreffende dienst.  

 Gelijkvloers / eerste verdieping: 03 880 30 10  

 Tweede verdieping: 03 880 30 20  

 Derde verdieping: 03 880 30 30  

Voor vragen rond corona kan je terecht op het nummer:  

0456 14 75 01 


