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                                                    Hofstade, 17 oktober 2020 
 

 
Geachte bewoners, 

Geacht familielid, 

 

Gisteren werden alle bewoners van Schranshoeve getest. Vandaag hebben we het 

resultaat gekregen. Helaas zijn 3 bewoners positief bevonden op Covid-19.  

Deze 3 bewoners zijn momenteel in quarantaine op de kamer. Gezien op dezelfde woning 

ook reeds 2 medewerkers positief testten, hebben we besloten om in overleg met Dr. 

Reyntiens, CRA en Dr. Van Dessel, geriater AZ St Maarten, Schranshoeve voorlopig te 

sluiten voor bezoekers en huisartsen. Het medisch beleid wordt opgevolgd door Dr. 

Reyntiens.  

 

Op advies van Dr. Van Dessel zullen wij eind volgende week de bewoners van 

Schranshoeve opnieuw testen. Afhankelijk van dat resultaat zal het verder beleid worden 

uitgestippeld.  

 

De gezondheidstoestand van al onze bewoners wordt nauwlettend in de gaten gehouden. 

We beschikken over voldoende beschermingsmateriaal om iedereen de nodige zorg te 

bieden. Onze medewerkers doen er alles aan om de veiligheid van bewoners en collega’s 

te garanderen.  

 

Gezien we ondertussen weet hebben van 6 medewerkers die positief testten, zullen we in 

overleg met het Agentschap Zorg en gezondheid beoordelen of testing van alle 

medewerkers zinvol is. We houden u op de hoogte van de genomen beslissing.  

 

De bezoekregeling voor de andere woningen blijft behouden zoals voorheen. Gezien het 

hoge aantal besmettingen in heel het land vragen we om extra waakzaam te blijven.  

We doen een oproep om steeds de correcte veiligheidsmaatregelen na te leven en enkel 

op bezoek te komen als je zelf symptoomvrij bent.  

Hierbij de veiligheidsvoorschriften nog eens op een rijtje: 

 

 Houd 1.5m afstand 

 Pas handhygiëne correct toe 

 Het dragen van (chirurgisch) mondneusmasker is verplicht voor bezoekers. Zorg 

dat het masker steeds mond en neus bedekt. 

 Bezoekers registreren zich bij het betreden van het woonzorghuis 

 Tijdens uw bezoek is het niet toegestaan om met andere bewoners in contact te 

treden. Hou steeds 1.5 m afstand met bewoners/bezoekers en medewerkers.  

 Verplaats u niet onnodig in de woning of door de gangen.  

 Bezoek kan enkel als bezoekers gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek 

geen symptomen vertonen en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest 

werden op Covid-19.  

 

We danken jullie alvast voor jullie volgehouden inspanningen en rekenen er op dat 

iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt.  

 

Leen Van Olmen                                                                  Dr. Sophie Reyntiens 

Directeur                                                                            CRA 

Leen.van.olmen@emmaus.be                                      

0475 64 06 82 
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