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Nieuwsbrief wzc ‘t Heuverveld – 23 december 2020 

                   
 

Beste bewoner, familie, mantelzorger,  

 

Ondanks alle inspanningen slaat het coronavirus toe in woonzorgcentrum ’t Heuverveld.   Zondag 20 

december kreeg ik de bevestiging dat 1 bewoner  en 2 medewerkers van de beveiligde afdeling 

(verdieping 2)  besmet zijn met het coronavirus.  Dezelfde dag  hebben we alle bewoners en 

medewerkers van deze afdeling gescreend.    

Intussen is ook één medewerker van verdieping 0 symptomatisch.  De medewerker blijft thuis in 

quarantaine.  Uit voorzorg worden alle bewoners en medewerkers dinsdag 22 december gescreend. 

Vandaag blijkt dat iedereen negatief getest heeft.   

Maar we blijven alert, bewoners en medewerkers met symptomen worden onmiddellijk gescreend om 

verdere besmettingen uit te sluiten.   

Resultaten van de screening 

• Verdieping 1: goed nieuws voor deze bewoners, iedereen is negatief gescreend.  Dit betekent 

dat bewoners opnieuw kunnen gebruik maken van de leefruimte, contact hebben met elkaar, 

weer vrijer kunnen bewegen en bezoek op de kamer ontvangen. 

• Verdieping 2: uit de resultaten blijkt dat nog 11 bewoners besmet zijn met covid-19. 

Opstart cohorte woonzorgcentrum Heilig Hart 

Woensdag 23 december starten we de cohorte afdeling in woonzorgcentrum Heilig Hart, Tereken in 

Sint-Niklaas terug op.  De bewoners  van onze voorziening die besmet zijn met covid-19 verhuizen naar 

deze afdeling.  Wij wensen hen alvast een spoedig herstel.   

Verloop screening 
Verdieping 2: de herscreening voor de bewoners en medewerkers zal doorgaan op 25 december en 1 
januari 
Verdieping 0:  de herscreening voor de bewoners en medewerkers zal doorgaan op 27 december en 2 
januari 

 

Bezoekregeling  

Voorlopig zijn we genoodzaakt het bezoek voor verdiep 0 en 2 op te schorten tot de resultaten van de 
herscreeningen gekend zijn.  We hopen dat we de kamerisolatie dan snel kunnen stopzetten.   

Voor verdieping 1 blijft de bezoekregeling gelden zoals eerder afgesproken: 

• vrijdag 25 december (13.30-15.00)  

• dinsdag 29 december (15u-17u)  

• vrijdag 1 januari (15.30-17.00) 

Deze momenten zijn in te boeken via de klassieke online-tool. 

Noot:  we willen de bewoners en ook u de kans geven om te wisselen van “vast contact”.   Vanaf 29 

december start een nieuwe periode die loopt tot 15 januari, waarbij opnieuw kan gewisseld worden van 

“vast contact”. 
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Was en boodschappen 

Voor verdiep 0 en 2 kan op woensdag 23, vrijdag 25, maandag 28 en donderdag 31 december de 

propere was gebracht of opgehaald worden tussen 15 en 17u: graag wel een seintje  zodat we deze 

kunnen klaarzetten. 

Boodschappen die nodig zijn, kunnen ook dan gebracht worden. 

 

Videobellen  

Contacteer Pieter Meyskens voor een videocall of telefonisch contact met je familielid: 

pieter.meyskens@samenouder.be 

 

Met de komende feestdagen in het verschiet vinden wij het bijzonder jammer dit slechte nieuws te 

moeten brengen.  Wij zetten ons maximaal in om verdere uitbraak van het virus in onze voorziening te 

vermijden.     

Aarzel niet mij te contacteren bij vragen of bezorgdheden (lieven.dhaese@samenouder.be).  

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
Lieven D’haese 

Dagelijks verantwoordelijke 
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