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Geachte bewoner en familie, 
 
We wensen u te informeren omtrent het welzijn van onze bewoners en het testen in ons 
woonzorgcentrum in kader van Covid19. 
 
Ondertussen zijn we meer dan 7 weken ver in onze strijd tegen Covid-19. 
In deze voorbije periode hebben we heel wat maatregelen genomen om de veiligheid en het welzijn van de 
bewoners maximaal te garanderen en de verspreiding van het virus tegen te gaan. 
Dit konden we realiseren dank zij de bijzondere inzet van onze medewerkers, vrijwilligers, waaronder 
vrijwilligers Rode Kruis,  en medewerkers van de gemeente De Panne. 
Het algemeen welbevinden en het welzijn van de bewoners is op vandaag nog steeds vrij goed. 
Indien u dit wenst, kunt u steeds de dienst contacteren voor bijkomende informatie omtrent uw familielid.   
Met plezier verschaffen we u alle informatie en beantwoorden we al uw vragen. 
 
Zoals u de afgelopen weken in het nieuws kon vernemen, zijn er in veel Vlaamse woonzorgcentra 
besmettingen vastgesteld.  
Op onze afgeschermde Covidafdeling -gelegen in het modulair gebouw - verbleven tot nu toe 11 positief 
geteste bewoners, waarvan 3 bewoners uit het ziekenhuis kwamen voor verder herstel en revalidatie. 
Ondertussen zijn er 3 bewoners van de bijzondere Covidafdeling genezen en konden zij terug  verhuizen 
naar hun kamer.  Ook de komende dagen verwachten we dat er meerdere bewoners terug kunnen naar de 
eigen kamer. 
We betreuren echter ook het overlijden van 2 bewoners ten gevolge van Covid-19, onze gedachten gaan  
uit naar deze families en we wensen hen veel sterkte. 
 
Zoals reeds uitvoerig in de media vermeld, worden alle woonzorgcentra getest. 
Deze testen voor bewoners én medewerkers zullen in onze voorziening plaatsvinden aanstaande 
donderdag 7 mei. 
De testen van de bewoners worden afgenomen door Dr. M. Bossuyt en Dr. A-M. Logier die geassisteerd 
worden door 2 van onze verpleegkundigen.  We voorzien dat de testafname 5 minuten per bewoner duurt, 
starten omstreeks 08.00u en voorzien het einde omstreeks 13.00u. 
De testresultaten zullen ten vroegste binnen  3 à 4 dagen bekend zijn.  Afhankelijk van het labo kan dit 
echter tot 6 à 7 dagen oplopen. 
De resultaten worden enkel overgemaakt aan Dr. M. Bossuyt als coördinerend en raadgevend arts van het 
woonzorgcentrum.   Dr. Bossuyt informeert daarna elke behandelende huisarts met het resultaat. 
De behandelende arts van de bewoner zal, zowel met positief of negatief resultaat, u persoonlijk 
informeren.  
Het resultaat van de testing zal u dus enkel via de behandelende huisarts kunnen ontvangen.    
 
Wat betreft het bezoekrecht verwachten we binnen afzienbare termijn, vanuit de overheid, de richtlijnen 
waarbinnen dit bezoek kan geschieden.  We berichten u zo vlug als mogelijk bij verder nieuws. 
Ondertussen proberen wij er alles aan te doen om het sociaal contact via diverse manieren (skypen, 
briefjes schrijven, foto’s op interactieve televisie, tuincontacten.. ) te realiseren.   
 
Indien er nog vragen zijn, kunt u ons steeds contacteren. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Frank Vanfleteren     Sabrina Dhondt 
Alg. directeur      Verantwoordelijke bewonerszorg 
 
  
 
 


