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Directie 
Dienstnota 2021/46 

Verhoogde waakzaamheid   
 
 

Beste familieleden en bewoners,  
 
We kunnen er niet omheen: corona is terug van (nooit helemaal) weggeweest. De cijfers over het 
aantal bevestigde besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens gaan in het rood en het 
kernkabinet buigt zich over mogelijke maatregelen om de stijgende cijfers in te dijken. 
Dendermonde kleurt terug oranje op de kaart.  
 
In tussentijd vragen we je de geldende hygiënische maatregelen correct toe te passen: 

• Blijf zeker het mondmasker dragen, ook in de kamer van je familielid  

• We benadrukken nogmaals het belang van een goede handhygiëne. Was je handen voor 
het binnen komen in de voorziening, ontsmet je handen aan het onthaal en regelmatig 
tijdens je bezoek.  

• Houd voldoende afstand  

• Gelieve niet  rond te lopen in de gangen  
 

Alle activiteiten gaan opnieuw per afdeling door. Het cafetariabeleid blijft behouden zoals 

vandaag. Bewoners mogen nog steeds naar buiten en mee naar huis met familie. We vragen hier 

wel om voorzichtig te blijven en het mondmasker zoveel mogelijk te blijven opzetten.  

Aan bezoekers, alsook jongeren boven de 12 jaar, vragen we een covid safe ticket (bewijs van 
vaccinatie) eenmalig voor te leggen aan het onthaal. Je kan dit ticket tijdens de kantooruren laten 
zien aan de medewerkers van het onthaal, je kan het ook digitaal doorsturen via 
info@mariatroon.broedersvanliefde.be, je kan een kopie deponeren in de brievenbus van 
administratie aan het onthaal of je kan het ticket opsturen per post. Nadat we kennis genomen 
hebben van het ticket zal onze medewerker, tijdens de kantooruren, je toegang aanpassen. Dit 
zal een korte tijd in beslag nemen. Vergeet zeker niet vervolgens je badge op te laden aan de 
slagboom zodat je de juiste, recente toegangsrechten krijgt. Vanaf vrijdag 29/10 zal de regeling 
toegepast worden. Wie geen covid safe ticket kan voorleggen krijgt geen toegang tot het gebouw.  
 

Bezoek van kinderen onder de 12 jaar wordt sterk afgeraden daar er veel besmettingen zijn en 

verschillende scholen sluiten.  We verwijzen hierbij naar het artikel in ‘De Standaard’ van 

gisteren, 26 oktober: “Coronavirus gaat in scholen rond als een lopend vuurtje”.  

“Dat het coronavirus welig tiert in de basisscholen en dat het niet vanzelf zal verdwijnen, 

blijkt uit de besmettingscijfers. Bij de lagereschoolkinderen wordt een explosieve stijging 

vastgesteld. In de veertien dagen voor 19 oktober, de laatste dag waarvan we gegevens 

hebben, waren er al meer besmettingen dan tijdens de derde golf dit voorjaar. Bij kinderen 

van 6 tot en met 11 jaar zijn er 2,5 tot 3 keer zoveel besmettingen als bij oudere tieners of 

mailto:info@mariatroon.broedersvanliefde.be
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.sciensano.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FCovid19%2FCOVID-19_Weekly_report_NL.pdf&data=04%7C01%7C%7C61c172f1cde84551021f08d998785f0f%7Caf732931a0ea49049a911dbbb92f3166%7C0%7C0%7C637708465020817544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=93WWxWOguC%2FECRKFtyyRq%2B27A%2FPeRU1Tt0V4Bf%2FDoj8%3D&reserved=0
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de volwassenen (zie grafiek). In geen andere golf sprongen de lagereschoolkinderen er zo 

sterk bovenuit. ‘Ze zijn niet gevaccineerd en alle barrières om het virus tegen te houden, 

zijn weggenomen’, zegt Hans. ‘Bij veel uitbraken blijkt dat een cluster is ontstaan bij een 

specifieke activiteit zoals bosklassen, een busreis of een verjaardagsfeestje. Vroeger waren 

er nog maatregelen, zoals de klasbubbels en de mondmaskers. Nu zien we hoe het virus 

tekeergaat als je het loslaat.’ Uit de vorige coronagolven bleek dat kinderen een kleinere 

kans liepen om besmet te raken. Dat is niet langer zo. Nieuw onderzoek van professor 

biostatistiek Niel Hens (UHasselt, UAntwerpen) wijst uit dat de vatbaarheid van 

volwassenen dankzij de vaccins gezakt is tot het niveau van de – niet-gevaccineerde – 

lagereschoolkinderen. Maar kinderen hebben gemiddeld veel meer contacten dan 

volwassenen, waardoor hun aandeel in de epidemie toegenomen is. ‘De verhouding van 

hoe kinderen en volwassenen bijdragen tot de epidemie is sterk gewijzigd.’ Hens en 

Sciensano-viroloog Steven Van Gucht zijn beducht om het virus in de scholen vrij spel te 

geven. ‘Er is weinig reden tot ongerustheid voor de kinderen zelf. Bij hen verloopt de 

infectie doorgaans mild. Maar het risico is dat de besmettingen doorsijpelen naar groepen 

waar infecties wel ziekenhuisopnames veroorzaken’, zegt Van Gucht.” 

 
We rekenen op ieders verantwoordelijkheidszin om corona buiten Mariatroon te houden. Samen 

slaan we de handen in mekaar om onze bewoners en elkaar zo veel mogelijk te beschermen.  

Samen lukt ons dit wel. 

 
Met vriendelijke groet,  
 
Mariatroon, 26 oktober 2021 
 
 
 
 

  Johan Vermoesen                   Elke Blommaert   
algemeen directeur                    zorgmanager 
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