
 

Leuven, 27 april 2020 

 

Beste familie,  

 

 

 

Zoals beloofd brengen we jullie op de hoogte van de resultaten van de  testen op COVID-19 

bij de personeelsleden op donderdag 23 april. Vanmorgen waren alle resultaten gekend, en 

met trots en fierheid kunnen we melden dat alle personeelsleden negatief getest werden. 

Door het toepassen van de juiste handhygiëne, het dragen van een chirurgische masker en 

de correcte professionele zorg te bieden, kunnen we hierdoor de veiligheid van bewoner en 

medewerker garanderen. Hier gaan we dan ook de komende periode op blijven inzetten. 

Bovendien kregen alle personeelsleden de afgelopen week een opfrissingscursus van 

handhygiëne en isolatie technieken. Zo blijven zij alert functioneren in deze toch wel 

uitzonderlijke tijden. 

Naar de toekomst toe blijven we de klinische observatie van de bewoner centraal stellen. 

Daarom is er afgesproken om steeds gerichte testen te doen bij deze bewoners die 

symptomen vertonen gerelateerd aan de infectie.  Het ter beschikking stellen van de 

“sneltest” zal ons dan ook helpen om de juiste zorg en behandeling uit te zetten. Het testen 

van alle bewoners wordt niet als meerwaarde gezien gelet ook op de momentopname van 

de test. Ook als er een nieuwe bewoner komt inwonen wordt er samen met de CRA artsen 

de juiste zorgplanning opgesteld. Deze “nieuwe” bewoner krijgt dan ook een test op de dag 

van de opname en 5 dagen later wordt deze opnieuw gedaan.  

Deze week werken we een bezoekregeling uit voor alle bewoners van Dijlehof via een 

babbelraam en babbelterras dat we starten op maandag 4 mei. U hoort er nog van.  In 

afwachting vragen we om nog steeds de lock down te respecteren en alle creatieve 

Belgische achterpoortjes achterwege te laten. Dit brengt voor ons enkel extra werk met zich 

mee en kan de gezondheid van anderen in gevaar brengen. 

Langs deze weg wensen we jullie te danken voor het vertrouwen in onze organisatie, voor de 

vele woorden van steun, de bloemen en de geschenkjes. 

Rudi LOGIST 

Campusdirecteur 


