
Beste bewoner en familieleden, 

 

 

Hierbij wilde ik jullie op de hoogte brengen van de situatie op de drie campussen. 

 

We stellen vast dat deze verschilt van campus tot campus. 

De cijfers kunnen licht verschillen met voorgaande teksten omwille van de dagelijkse variatie 

- mijn data dateren van 25/04 09u00. 

 

Onze meest getroffen campus is Eyc kendael . 

Hier moesten we snel overgaan tot cohortering (op een afgezonderde afdeling samenbrengen 

van besmette bewoners) op de afdeling Harmonie 3.Deze kleinschalige woonvorm,waar ook 

de uitbraak begon, biedt ons  zowel organisatorisch als architecturaal een goede mogelijkheid 

om zieken direct een maximale zorg te geven. Op deze campus betreuren we tot heden 3 

overlijdens door covid en 2 overlijdens waarbij we geen bevestiging hebben of ze gerelateerd 

zijn aan het virus. 

Na de acute fase van enkele weken hebben we voorlopig al enkele bewoners van Harmonie 

3  naar Harmonie 2 kunnen overbrengen om daar op krachten te komen. We hopen dat we 

deze aanpak verder te kunnen zetten en zien dat de andere bewoners die op harmonie 2 de 

kamer dienen te houden recent negatief testten. 

 

Op 20 april hebben we een screening gedaan van enkele personeelsleden zonder klachten. Bij 

hen waren 40 testen negatief en 4 positief. 

Bij een positieve test met ziektetekenen moeten personeelsleden thuis uitzieken en wordt  7 

dagen thuisisolatie aangeraden. Echter, bij een tekort aan personeel, mogen ze, conform de 

adviezen van de overheid, wel aan de slag gaan op een afdeling van positief-geteste bewoners. 

 

 

In Tongeren (25/04/2020) is er 1 positief geteste bewoner, namelijk op de Oase.De 

combinatie van kamerisolatie van deze bewoner met beschermende kledij voor de verpleging 

lijkt ons daar het beste. De  overige bewoners worden niet geïsoleerd omwille van de mentale 

en fysieke gevolgen van isolatie. Hier hebben we het voordeel dat we de toegankelijkheid van 

deze afdeling zelf goed kunnen bewaken en controleren. 

Tot heden is in Tongeren geen covid-gerelateerd overlijden vastgesteld. 

Buiten de Oase zijn momenteel 8 mensen in kamerisolatie  en loopt dit weekend voor 6 van 

hen deze ten einde (omdat ze geen klachten hebben en negatief getest werden). 

 

In Hasselt (25/04/2020) zijn er nu 22 lopende isolaties. Indien de situatie van deze bewoners 

stabiel blijft voorzien we  na 26/04 een opheffing van de isolatie van 11 bewoners.De meesten 

zijn nog eens extra getest (negatief). 

Dit maakt dat er nog 11 bewoners op hun kamer dienen te blijven. 

De enige afdeling waar bewoners in het WZC positief getest zijn is de vierde verdieping van 

Bernadette. 

• 3 positief geteste bewoners 

o 1 herstellend na een maand ziekte. Aangezien deze geen klachten meer 

had werd de isolatie opgeheven. Bij het verlaten van de kamer zal deze 

bewoner alsnog een chirurgisch mondmasker dragen. 

o 1 bewoner vertoont milde klachten en moet op de kamer blijven 

o 1 bewoner is ziek met wisselende klachten en moet op de kamer blijven 



• De rest van de afdeling was bij hertesting negatief en de  kamerisolatie wordt 

daar na het weekend opgeheven (deze zijn inbegrepen in de 11 isolaties die 

eindigen) 

 

 

Hierbij nog wat achtergrondduiding. 

Het belangrijkste in de aanpak van deze epidemie zijn en blijven handhygiëne en een fysieke 

afstand van 1.5m behouden. 

Dit maakt de infectiebestrijding in een woonzorgcentrum moeilijker : bewoners zijn zich niet 

steeds bewust of in staat zich aan deze basisregels te houden. Sociale contacten zijn immers 

voor zowel dementerenden als niet dementerenden belangrijk. Dit merk je overigens ook op 

straat : iedereen snakt naar een contact. 

 

De meest efficiënte oplossing om handhygiëne en fysieke afstand te bereiken is isolatie en 

verzorgen met beschermend materiaal. Omdat dit zeer  ingrijpend is doen we dit enkel als we 

ziektetekenen bij de bewoner opmerken. 

Ook dit laatste is in een woonzorgcentrum  niet eenvoudig omdat bewoners nu eenmaal 

fragieler zijn en meestal al kwaaltjes en klachten hebben. 

Het is vanzelfsprekend dat deze aanpak dan ook impact heeft op de bewoners, familie en 

personeel en dat er hieromtrent dan ook veel vragen komen. 

 

Een isolatiebeleid instellen betekent uiteindelijk keuzes maken en risico's accepteren :  de last 

voor de bewoner afwegen  tegenover de bescherming van anderen.  

De last voor de bewoner merken we vrij snel ; het inschatten van het voordeel voor anderen is 

veel moeilijker omdat je het effect van een isolatie niet ( onmiddellijk of snel) kan voorspellen 

noch meten. Ook al hebben we die zekerheid niet, het is mogelijk dat je door deze isolatie 

iemand anders of de bewoner zelf kan beschermen. 

 

Zo laten we elke 10 jaar een vaccin zetten tegen de tetanus (of klem) maar hebben we geen 

zicht op het aantal problemen dat we gehad zouden hebben zonder deze vaccinatie. Of je deze 

nu wel of niet nodig zou hebben, we weten zeker dat de vaccinatie je beschermt .En vermits 

de last van de vaccinatie meestal beperkt blijft tot de prik of wat spierpijn is de beslissing snel 

genomen. 

 

De meerwaarde van isolaties zal zo ook duidelijker worden wanneer er een uitbraak is en 

minder wanneer die er niet is. In die context worden isolaties ofwel te laat ofwel te vroeg 

gestart en blijkt achteraf pas (soms laattijdig) de impact ervan. 

 

Ik wens jullie allen veel sterkte en hoop dat contacten met en tussen de bewoners snel terug 

op een normale manier kunnen verlopen. 

 

Dr Dirk Peeters 

Cra 
 

http://meten.net/

