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BERICHT AAN BEWONERS EN FAMILIE 

TEST AFNAMES 

Genk, 23 april 2020 

 

Beste  Bewoners, 

 Families 

 

Vanuit het agentschap Zorg en Gezondheid kregen we de melding dat we in de komende 

dagen een eerste reeks van 318 tests zullen ontvangen voor Toermalien.   

Binnen het outbreakteam vinden we het afnemen van testen maar zinvol als we een volledige 

“bubbel” kunnen testen, zowel medewerkers als bewoners van een woongroep zoals we dit 

nog toe ook hebben toegepast.  We kunnen met deze toegekende testen de volledige 4-tand 

testen behoudens Amethist 3 waar bewoners én medewerkers vorige week getest werden.   

Het testmateriaal zal hier zaterdag toekomen.  De afname van de tests is ingepland voor 

zondag.  De CRA’s, Johan Jespers en Lieve Vinck, worden hierin bijgestaan door enkele collega’s 

artsen.  

De uitslag van de testen zal enkele dagen op zich laten wachten.  Wij hopen ze te ontvangen 

voor het verlengde weekend van 01 mei aanstaande.  Van zodra de uitslag van de testen 

bekend zijn worden jullie hiervan op de hoogte gebracht conform de werkwijze die wij tot nu 

toe intern toepasten.  

Indien een bewoner positief test maar geen symptomen vertoont zal hij 7 dagen op de kamer 

blijven, indien de bewoner én positief test én symptomen vertoont zal hij tijdelijk verhuizen 

naar de Covid afdeling.   

De artsen van de arbeidsgeneeskundige dienst zullen oordelen of medewerkers al dan niet 

kunnen voortwerken op basis van het resultaat van de testafname en of er bijkomende 

voorwaarden naar veiligheid worden opgelegd. 

Samen met jullie hopen wij op geruststellende negatieve testresultaten zodat noch bewoners 

noch medewerkers hun gezondheid belast is door het Covid 19-virus.  In de volgende fase 

zullen dan Mandana en de 3-tand in Toermalien aan bod komen. 

 

Alvast dank voor jullie medewerking, 

Met vriendelijke groeten, 

Jos Aben,  Ingrid Dreessen, dr. Johan Jespers,  dr. Lieve Vinck 

Algemeen Directeur Directeur Zorg  CRA Mandana   CRA Mandana 
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