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BERICHT AAN BEWONERS EN FAMILIE 

COVID 19 RICHTLIJNEN 

Beste bewoners en familie, 

 

Vorige week deelden wij jullie mee dat de bewoners van woongroep Robijn 6 verhuisden naar 

andere afdelingen binnen Toermalien en Mandana.  De drie bewoners die naar Mandana 

verhuisden werden preventief getest op Covid 19 aangezien het hier een mutatie betrof naar 

een ander woonzorgcentrum.   

Wij ontvingen gisterenavond de resultaten van deze testen waarbij 2 bewoners negatief getest 

werden en één bewoner positief.  Dit heeft ons erg verrast aangezien de bewoner geen enkel 

symptoom vertoont wat deze uitslag kon doen vermoeden. 

Vanmorgen hebben we dit besproken binnen het intern Covid 19-overleg en hebben we beslist 

er van uit te gaan dat de mogelijkheid bestaat dat meerdere bewoners een besmetting kunnen 

hebben zonder symptomen te vertonen.  Het is dus belangrijk om op basis hiervan onze 

afspraken naar de inzet van beschermingsmiddelen aan te passen.   

Wij willen de woonomgeving van de bewoners en de werkomgeving van onze medewerkers 

zo veilig mogelijk houden.  Vandaar dat wij de richtlijnen voor het dragen van 

beschermingskledij aanpassen vanaf woensdag 01 april.  In Toermalien vragen wij aan alle 

medewerkers die over een uniform beschikken dit vanaf morgen terug te dragen conform de 

vroegere afspraken.  Medewerkers in Toermalien die geen uniform hebben én de medewerkers 

van Mandana dragen voortaan een overschort (linnen of wegwerpschort). 

Alle medewerkers in de zorg dragen vanaf morgen een chirurgisch mondmasker en een 

spatbril of gezichtsmasker (worden deze week geleverd).  De stoffen maskers worden voortaan 

ingezet voor de bewoners tijdens de zorgmomenten, zij kunnen dit masker ook gedurende de 

dag dragen als zij dit wensen. 

Aangezien wij op dit ogenblik 3 bewoners met een Covid 19-besmetting in huis hebben, en 

ééntje in het ziekenhuis, starten we ook de “cohortzorg” op conform de richtlijnen van het 

Agentschap Zorg en Gezondheid.  Deze bewoners komen terecht in Robijn 6.   

Wij begrijpen dat dit ingrijpende maatregelen zijn in de belevingswereld van onze bewoners 

maar ook in de beleving van de medewerkers.  De veiligheid van onze bewoners en 

medewerkers noopt ons hier echter toe.   

Dank je wel voor jullie vertrouwen, jullie begrip en steunbetuigingen die hartverwarmend zijn 

in deze moeilijke weken.   

Jos Aben 

Algemeen directeur 
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