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Gent, 12 oktober 2020 

Beste bewoner, 

Beste familieleden, 

 

Heden worden we dagelijks geconfronteerd met de alarmerende covid-cijfers die de ernst van 

de tweede golf zeer scherp aantoont. Intussen hebben wij ook vernomen dat één van onze 

medewerkers positief is getest op een preventieve Covid-test. Dit heeft als gevolg dat er opnieuw 

een potentieel risico tot besmetting binnen de muren van ons woon-zorgcentrum aanwezig was.  

Ook nu willen we jullie zo snel als mogelijk terug infomeren over deze nieuwe informatie.  De 

eerste stap die is genomen is het in quarantaine plaatsen van de betrokken medewerker.  

In tweede instantie zullen we vandaag overgaan tot een beperkte testing van een aantal 

bewoners waarbij we kunnen spreken van een hoog-risico contact met de medewerker. Dit kan 

ons al een indicatie geven of er al dan niet een besmettingsrisico aanwezig was, want uit 

onderzoek blijkt dat niet elke positief geteste medewerker een potentiële besmettingsbron hoeft 

te zijn. In een derde stap zullen we in samenspraak met onze CRA en het Agentschap Zorg en 

Gezondheid bekijken of we binnen een aantal dagen ook kunnen overgaan tot een uitgebreide 

en veralgemeende testing van als onze bewoners en medewerkers. 

 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid wordt sinds 18 maart steeds geïnformeerd over de stand 

van zaken en is vandaag ook al op de hoogte gebracht via onze dagelijkse communicatie. Ook 

alle medewerkers van Avondvrede worden terug ingelicht. Het WZC Avondvrede voert strikt de 

maatregelen uit zoals bepaald door het Agentschap Zorg en Gezondheid en de coördinatie is in 

handen van ons outbreakteam onder leiding van onze CRA-arts Dr. Lammens. We hebben ook 

alle nodige beschermingsmateriaal in voorraad om accuraat met een potentiële besmetting om 

te gaan. Tot op heden is nog steeds geen enkele bewoner positief bevonden, ondanks er al 

verschillende testen zijn afgenomen omdat dit steeds gebeurt bij de minste twijfel.  

Vanzelfsprekend houden we jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen en mag u van ons 

bericht ontvangen van zodra er zich veranderingen zouden voordoen in de situatie. Wat bezoek 

betreft blijft de huidige regeling van kracht tot nader bericht.  

 

Met de meeste hoogachting,  

De directie 

 

 

Koen Van Wauwe        Edelhart Valcke 
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