
 

 
 

Zuidlaan 24 - 9200 Dendermonde - Tel. 052-22 39 11 - Fax 052-21 17 31 – info@mariatroon.broedersvanliefde.be - www.mariatroon.be 
Erk. nr. ROB: PE 032 - RVT: VZB 2210 - SFG: PE 2659 - Beheer: vzw Organisatie Broeders van Liefde - Stropstraat 119 - 9000 Gent 

Directie 

Dienstnota 2021/15 
Medewerker afdeling 2 test positief  

 
Beste bewoners, familieleden en bezoekers,  
 
Met dit schrijven willen we jullie op de hoogte brengen dat een medewerker op afdeling 2 positief heeft 
getest.  
 
Deze medewerker werd direct geïsoleerd en thuis in quarantaine geplaatst. Om redenen van 
beroepsgeheim en privacy wordt de identiteit van de medewerker niet vrijgegeven.  
 
Voor de veiligheid gaan wij alle bewoners op afdeling 2 testen alsook de medewerkers die op deze 
afdeling hebben gewerkt de afgelopen dagen. Zondag 31 januari testen wij iedereen een tweede keer 
en maandag kunnen wij deze resultaten terugkoppelen naar jullie.  
 
In afwachting van de resultaten kan vandaag, alsook op donderdag 28/01 en zaterdag 30/01, geen 
bezoek doorgaan op afdeling 2. De eerste contactpersonen zullen hier deze ochtend persoonlijk op de 
hoogte van gebracht worden door onze administratieve medewerkers. Of het bezoek voor afdeling 2 
maandag namiddag 01/02 kan doorgaan, daar zullen we maandagvoormiddag over terugkoppelen en dit 
is uiteraard afhankelijk van de testresultaten.  
 
Verder gaat de afdeling tijdelijk in lockdown en zullen medewerkers niet meer afdelingsoverschrijdend 
ingezet worden.  
 
De persoonlijke was kan, na afspraak met de afdelingsverantwoordelijke, op vrijdag 29 januari afgezet 
en opgehaald worden gedurende deze tijdelijke maatregel. Gelieve vooraf telefonisch of via mail een 
afspraak te maken.  
 
Wij blijven jullie op de hoogte houden van de resultaten en koppelen zo snel mogelijk terug wat de 
volgende stappen zullen zijn in dit proces.  
 
Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking.  
 
Voor vragen kan je steeds terecht via het vertrouwde e-mail adres: 
info@mariatroon.broedersvanliefde.be  
 
Met vriendelijke groet,  

Mariatroon, 26 januari 2021 

 
 
 
 
Johan Vermoesen      Elke Blommaert   

algemeen directeur      zorgmanager 
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