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Beste bewoner, familie, mantelzorger,  

 

Ondanks alle inspanningen slaat het coronavirus hard toe in woonzorgcentrum ’t Heuverveld.   Na de 

uitbraak op onze beveiligde afdeling “verdieping 2”  van vorige week, werden we zondag 

geconfronteerd met 2 medewerkers die positief waren. Daarop hebben we beslist om maandagmorgen 

onmiddellijk alle bewoners en alle medewerkers te testen. Het was zeer lang wachten op de resultaten 

maar uiteindelijk kan ik melden dat er op verdieping 1, in totaal 7 bewoners positief testen. Op 

verdieping 0 en bij de medewerkers zijn er geen (bijkomende) besmettingen.  

Zoals u weet, is de strategie bij een COVID uitbraak; testen en quarantaine. We hebben dan ook beslist 

om hier ter plaatse een cohorte afdeling op te richten, omdat de cohorte van “samen ouder” in het WZC 

Heilig Hart in St.-Niklaas te beperkt is. De bewoners van afdeling “verdieping 1” kunnen zo in een meer 

vertrouwde omgeving blijven. Op deze afdeling krijgen bewoners die COVID positief testten, een goede 

observatie en medische zorgen zoals bv. zuurstoftherapie. Deze afdeling wordt ondersteund door onze 

raadgevend arts Dr. Van Bijsterveld en door een verpleegkundige met ervaring op dit terrein. 

Wat de voorbije 2 weken ons geleerd hebben is dat we alert moeten blijven! Bewoners en medewerkers 

met symptomen worden onmiddellijk gescreend om verdere besmettingen uit te sluiten.   

 
Verloop screening 
Verdieping 2: de herscreening van bewoners zal doorgaan op 31 december 
Verdieping 0 en 1:  de herscreening voor de bewoners en medewerkers zal doorgaan op maandag 4 
januari. 

Deze data zijn iets anders dan oorspronkelijk gepland maar dit heeft te maken met de veranderde 
situatie. 

 

Bezoekregeling  

U zal begrijpen dat, in het kader van de veiligheid voor u en onze bewoners, we momenteel een 
bezoekstop moeten inlassen tot we de resultaten van de herscreening volledig kennen (vermoedelijk 6 
januari). 

Bewoners moeten ook nog steeds op de kamer blijven als quarantainemaatregel.  

 

Was en boodschappen 

We bieden u de mogelijkheid om was te brengen of op te halen, geschenken en boodschappen te 

brengen op vrijdag 1 januari en zondag 3 januari tussen 15u en 17u. Graag wel een seintje  zodat we 

deze kunnen klaarzetten. 
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Videobellen  

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

pieter.meyskens@samenouder.be 

 

Vaccinatie 

Ondanks alles blijven we de voorbereiding voor de vaccinatiecampagne verder zetten. De uitbraak heeft 

er wel voor gezorgd dat de planning moest aangepast worden en we hebben de aanvraag gedaan om 

voor de laatste week van januari in aanmerking te komen. De juiste datum en voorwaarden worden 

uiteindelijk door de overheid beslist. 

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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