
 

Leuven, 15 september 2021 
 
 
Beste bewoner, familie, 
 
Gisteren werden een 50-tal bewoners, medewerkers en vrijwilligers getest. We zijn heel blij 
te kunnen melden dat er slechts 4 bewoners positief hebben getest, alle andere testen zijn 
negatief. De bewoners die positief testten, zijn volledig gevaccineerd en vormen geen risico 
voor medebewoners, medewerkers en vrijwilligers in Dijlehof gezien de genomen 
maatregelen. 
 
Dinsdag 21 september gaan we over tot een hertesting. Op basis van een risicoanalyse waar 
o.a. het moment van het risicocontact mee in rekening werd genomen, werd bepaald wie 
wanneer hertest zal worden. 
 
Dit alles heeft de komende periode nog een invloed op de bezoekregeling en de interne 
werking in Dijlehof. Hierbij staat het welbevinden van de bewoners voor ons voorop, maar 
uiteraard dient alles ook veilig te kunnen verlopen. 

Isolatie/quarantaine- en bezoekmaatregelen op Hoogdijle 

Na overleg met het agentschap Zorg en Gezondheid verblijven bewoners die positief getest 
zijn, in druppel-contact-isolatie op de kamer, en dit gedurende 14 dagen. Zij mogen geen 
bezoek ontvangen. 

De overige bewoners van Hoogdijle verblijven in quarantaine op de kamer, tot het resultaat 
gekend is van de tweede testing, deze gebeurt op dinsdag 21 september aanstaande. 
Voor deze bewoners is beperkt bezoek mogelijk;  slechts 1 en dezelfde bezoeker per bewoner 
zo kort mogelijk.   Gelieve de naam van de  bezoeker via mail te sturen aan de zorgcoördinator 
janis.vanmeenen@dijlehof.be  
De bezoeker dient gedurende het volledige bezoek een chirurgisch mondmasker te dragen 
en de social distancing (1.5 m) te respecteren.  Indien mogelijk en ter bescherming van het 
bezoek dient ook de bewoner een chirurgisch mondmasker te dragen.  Indien de bewoner 
hiertoe niet in staat is, raden wij de bezoeker aan een FFP2-masker te dragen, wij voorzien er 
één per bezoeker indien nodig. 
Denk eraan om goed te verluchten tijdens het kamerbezoek. Bezoek in de leefruimte is 
tijdelijk niet mogelijk. 

Tot zolang zullen er ook geen kappersbezoeken of pedicurebehandelingen mogelijk zijn. 

Gezien de huidige situatie kan een bewoner van Hoogdijle momenteel niet meer op 
familiebezoek gaan. Andere uitstappen zijn ook niet mogelijk. 
 

Deze maatregelen lopen minstens t.e.m. 22 september 2021. Hierna zal de situatie terug 
bekeken worden. 
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De andere afdelingen van het WZC 

Elke afdeling wordt minimum 14 dagen als 1 bubbel beschouwd. Dit betekent dat: 

- Bewoners tijdelijk niet op andere afdelingen kunnen komen. 
- Activiteiten gebeuren enkel per afdeling. 
- Bezoeken blijven onveranderd. 

 
Cafetaria en Misviering 

Deze worden voorlopig opgeschort voor alle afdelingen. 

Algemene aandachtspunten voor heel Dijlehof 

- Het Outbreak-supportteam van Zorg en Gezondheid legt sterk de nadruk op het belang 
van handhygiëne en het gebruik van alcogel in de strijd tegen Corona. Handen wassen 
met water en zeep is niet voldoende. Alcogel doodt het virus. Desinfecteer de handen 
dus bijkomend heel vaak met alcogel. 

 
Uiteraard blijven we alles nauwgezet opvolgen. Wanneer er zich wijzigingen voordoen in de 
situatie, houden we je hiervan op de hoogte. 

Mocht je nog vragen of bezorgdheden hebben, aarzel dan zeker niet om deze te stellen.   

 

Vriendelijke groet, 

 

Griet Robberechts 
Algemeen Directeur 


