
 

 

  Leuven, 24 februari 2022 

 

Beste bewoner en familie, 
 
 
Gisteren ontvingen we een korte berichtgeving van het agentschap Zorg en Gezondheid 
waarin ze wijzen op de actuele coronacijfers in de maatschappij en de woonzorgcentra. De 
huidige cijfers laten een licht dalende lijn zien wat betreft het aantal nieuwe uitbraken, maar 
het aantal opgevolgde voorzieningen blijft hoog. Momenteel zijn er niet minder dan 312 
woonzorgcentra die kampen met een grote corona-uitbraak, hierdoor vindt het Agentschap 
Zorg en Gezondheid het niet evident om te gaan afwijken van de reeds gekende en 
gehanteerde richtlijnen in het woonzorgcentrum.  
 
Wij hebben hier alle begrip voor maar tegelijkertijd betreuren wij dit en trachten zoals steeds 
in WZC Dijlehof een goed evenwicht te vinden waarbij het welbevinden van de bewoners 
centraal staat. Tot en met maandag 14 maart gelden onderstaande richtlijnen.  
 

• Bezoekers die een hoog risico-contact hadden of symptomen vertonen  
Volgens de richtlijnen van Zorg en Gezondheid mogen bezoekers die een hoog risico-
contact hadden gedurende 10 dagen niet op bezoek komen in een woonzorgcentrum. 
Ook indien u ziektesymptomen heeft, vragen we om uw bezoek uit te stellen. We rekenen 
hiervoor op ieders verantwoordelijkheid. Je mag ons bij twijfel steeds contacteren.  

• Bezoek 
Gedurende het hele bezoek dient er door bezoekers vanaf 12 jaar een chirurgisch 
mondmasker gedragen te worden. We vragen nog steeds uitdrukkelijk om voldoende te 
verluchten tijdens het kamerbezoek.  
We hopen dat de weergoden de lente inluiden en jullie allen de mogelijkheid krijgen om 
buiten te gaan kuieren.  

• Cafetaria  
Het cafetaria is opnieuw geopend voor de bewoners en hun familie op woensdag-, 
zaterdag- en zondagnamiddag.  Hier vragen we om ten allen tijde het masker te dragen, 
enkel wanneer men aan tafel zit mag het masker af. Aan het bezoek van de cafetaria zullen 
de vrijwilligers vragen het Covid Safe Ticket te tonen.  

• Activiteiten  
Deze worden nog tot 14 maart op afdelingsniveau georganiseerd.  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
Huidige situatie  
Momenteel test geen enkele bewoner nog positief en zijn er geen collega’s meer afwezig met 
Covid-19.  Er dienen dus geen verdere maatregelen genomen te worden.  
Uiteraard blijven we alles nauwgezet opvolgen. Wanneer er zich wijzigingen voordoen in de 
situatie, houden we jullie hiervan op de hoogte.  
 
Collectieve 4de boostervaccinatie  
Over een collectieve 4de boostervaccinatie in WZC’s is nog geen duidelijkheid. De Taskforce 
Vaccinatie zal zich hier verder over beraden. Van zodra een beslissing is genomen, worden 
jullie geïnformeerd. Bewoners die op naam hiervoor een uitnodiging krijgen, mogen dit altijd 
via ons laten weten.  Wij kunnen dit vaccin hier aanvragen en ook hier toedienen.   
 
Mocht u nog vragen of bezorgdheden hebben, aarzel dan zeker niet om deze te stellen.   
 
Dankjewel voor jullie begrip.  
 
Met vriendelijke groeten, 

 

 

Rudi Logist         

Campusdirecteur         


