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Nieuwsbrief WZC ‘t Heuverveld  – 5 januari 2021 
                   
 

Beste familie, mantelzorger,  

Zoals steeds houden we er ons aan u zo spoedig mogelijk te informeren over de testresultaten van 

screenings.   De testresultaten van de screening maandag 4 januari 2021 zijn gekend,  bij  15 

bewoners van verdieping 1 is covid-19 vastgesteld. En op afdeling 0 hebben twee bewoners positief 

getest.  

Inmiddels werden de naasten van alle bewoners met een positief resultaat gecontacteerd, en zullen 

zij ook op regelmatige manier gebriefd worden over de gezondheidstoestand van de bewoner. 

1.Inrichting cohortzone afdeling 1 

 

Door de talrijke besmettingen is beslist om afdeling 1 in te richten als een cohortzone, naast afdeling 

2 die reeds bestaat. In overleg met de families zullen de 5 bewoners die een negatieve test hebben 

afgelegd verhuizen naar woonzorgcentrum De Ark.  We halen hen uit de besmette omgeving en 

hopen op die manier hen de kans te geven om negatief te blijven. 

 

 

2.Strategie  

Intussen blijven we de strategie van voorzichtigheid en nauwe opvolging stipt opvolgen en hopen zo 

het virus snel uit onze voorziening te verdrijven. De volgende controle testing is voorzien op zaterdag 

9 januari a.s.. 

 

3.Was en boodschappen 

U zal begrijpen dat we tot nader order alle bezoek moeten annuleren. Dit tot onze grote spijt maar in 

het kader om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Echter om iedereen de 

mogelijkheid te geven was te halen en te brengen, boodschappen of andere zaken af te geven, willen 

we ons vrijdagnamiddag 8 januari hiervoor organiseren. 

Voor afdeling 0 kan u hiervoor terecht bij Pieter, aan de achterzijde van het WZC (t.h.v. de 

leefruimte), vrijdagnamiddag tussen 15u en 17u. 

Voor afdeling 1 kan u hiervoor terecht bij Lieven en Melissa, via de gewone ingang, vrijdagnamiddag 

tussen 16u en 17u. 
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Voor afdeling 2 kan u hiervoor terecht bij Lieven en Melissa, via de gewone ingang, vrijdagnamiddag 

tussen 15u en 16u. 

Mag ik vragen om even snel een mailtje terug te sturen, of we u mogen verwachten? Dit maakt het 

voor ons makkelijker te organiseren. 

 

4.Videobellen  

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

pieter.meyskens@samenouder.be 

 

 

Oprecht bedankt aan iedereen voor alle steun en het begrip dat we mogen ontvangen in deze 

uitzonderlijke periode. 

En aarzel niet me te contacteren bij vragen of onduidelijkheden. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Lieven D’haese 

Dagelijks verantwoordelijke 

 

 

mailto:pieter.meyskens@samenouder.be

