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Directie 
Dienstnota 2022/10 

Resultaat tweede test nav positieve bewoner afdeling 2 
 

 
Beste bewoners,  
 
Gisteren namen wij een tweede test af bij de bewoners van de betreffende leefruimte van afdeling 2, zoals 
vermeld in de vorige dienstnota.  
 
Uit deze test is gebleken dat nog twee andere bewoners positief testen. Het aantal kom daarbij op drie positieve 
bewoners op afdeling 2 te staan.  
 
Deze bewoners gaan onmiddellijk in kamerisolatie zodat verdere besmetting naar andere bewoners voorkomen 
kan worden. Bewoners met symptomen gaan normaal gezien 14 dagen in isolatie en bewoners zonder 
symptomen 10 dagen. Als bewoners toch symptomen krijgen of de belangrijkste symptomen nog niet volledig 
verdwenen zijn, kan deze isolatie in samenspraak met de CRA arts verlengd worden.  
 
Medewerkers nemen ook hun voorzorgsmaatregelen en gebruiken extra persoonlijke beschermingsmiddelen.  
 
De overige bewoners van de betreffende leefruimte blijven nog 1 dag op de kamer (de 7e dag). Nadien kunnen zij 
terug buiten de kamer vertoeven, mits het correct dragen van een chirurgisch mondneusmasker (zoals aan 
iedereen op de afdeling zal worden gevraagd).  
 
De bewoners van afdeling 2 eten op de kamer zolang er nog iemand in isolatie op de kamer verblijft. Er zullen ook 
zolang geen gezamenlijke activiteiten doorgaan.  
 
Mogen we jullie met aandrang vragen om zeker een FFP2 masker te dragen als je op bezoek komt en dit zeker ook 
op te houden in de kamer. Je kan deze nog steeds aankopen aan het onthaal tijdens de openingsuren.  
 
Daarnaast willen we toch ook vragen dat, indien je positief zou testen of symptomen vertoont en je op bezoek 
bent geweest in Mariatroon, ons zeker te verwittigen. Enkel zo kunnen we snel schakelen en trachten 
besmettingen en uitbraak te voorkomen.  
 
De belangrijkste symptomen zijn 

• hoest 
• kortademigheid 
• koorts 
• spierpijn 
• vermoeidheid 
• verlies van geur- en smaakzin 
• verstopte neus 
• keelpijn 
• diarree 

 
Als familie of bezoeker raden we aan om ook steeds een zelftest te doen voor je op bezoek komt, je contacten te 
beperken en onderling af te spreken in de familie om een aantal vaste bezoekers aan te duiden voor een periode 
zodat voor de bewoner ook de contacten beperkt blijven.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
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Mariatroon, 19 januari 2022 

 
 
 
 

  Johan Vermoesen                   Elke Blommaert   
algemeen directeur                    zorgmanager 


