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Directie 

 
 

Dienstnota 2020/99 
Resultaat testafname & bewoner positief 

 
 

Beste bewoner,  
 
Gisteren werden de 16 medewerkers die vorige week werden getest opnieuw 
onderworpen aan een tweede test. Deze medewerkers testen allemaal voor de 
tweede maal negatief.  Dit betekent een bevestiging van het feit dat de 
beschermende maatregelen werken en goed worden opgevolgd.  
 
Gisteren werd een bewoner opgenomen die – zoals de procedure voorschrijft – 
in Mariatroon kan verblijven wanneer deze een negatief testresultaat (van de 
dag voor opname) kan voorleggen. Het negatieve testresultaat hadden we deze 
keer ook doorgekregen voor de opname had plaatsgevonden. Dus was eigenlijk 
alles correct verlopen. In onze standaard strategie wordt op de opnamedag 
door ons opnieuw een tweede test afgenomen en na 5 dagen verblijf een 
derde test. In dit geval bleek de nieuwe bewoner zijn testresultaat van het staal 
dat wij zelf afnamen COVID-19 positief te zijn gisterenavond. 
 
Elke bewoner die in Mariatroon wordt opgenomen, verblijft vanaf dag 1 nog 
steeds de eerste week in strikte kamerisolatie, zelfs als deze negatief testte en 
volledig symptoomvrij is. Dit om eventuele vals negatieve resultaten van een 
eerste test te ondervangen, maar ook ingeval de besmetting nog niet zichtbaar 
zou zijn in een staalafname (door de zogenaamde incubatieperiode). 
 
In samenspraak met de familie werd vandaag beslist om de nieuwe bewoner 
vandaag onmiddellijk te ontslaan en opnieuw thuis in zelfisolatie te plaatsen 
tot deze niet meer besmettelijk is. Wij zullen de besmettingsgraad in de 
tussentijdse labotesten verder blijven opvolgen samen met de CRA-arts en het 
labo. Indien de waarde van besmettingsgraad voldoende laag is kan de 
kandidaat bewoner opnieuw opgenomen worden.   
 
Door deze maatregel willen we de druk verlichten bij medewerkers, maar ook 
bij medebewoners. Dit aangezien de opvang van een COVID-19 positieve 
persoon veiliger in een geïsoleerde thuissituatie kan opgevangen worden dan 
in een gemeenschap van een ganse afdeling die overigens nog vrij is van 
besmetting. 
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Opnieuw zullen de paar medewerkers – die betrokken waren bij de opname en 
de eerste verblijfsdag van de ondertussen ontslagen bewoner – vandaag nog 
getest worden uit veiligheidsoverwegingen. Afhankelijk van dit resultaat wordt 
er verder al dan niet ruimer getest bij bewoners en medewerkers.      
 
We hielden eraan u hiervan in alle transparantie in te lichten. 
 
Indien nog vragen, laat het ons gerust weten. 
 
Met vriendelijke groet,  

 

Mariatroon, 3 december 2020  

 
 
 
 
Johan Vermoesen      Elke Blommaert   

algemeen directeur     zorgmanager 


