
 

 

 

 

 

Geachte, 

 
De Corona toestand in WZC Sint-Jozef vraagt enige verduidelijking. 

Op zaterdag 7 november werd melding gemaakt van 1 Corona positieve bewoner op de afdeling voor 
personen met dementie. Gezien die bewoners altijd in een leefgroep leven, werd meteen 
overgegaan die zaterdag op de screening van alle bewoners en personeel van die afdeling. Er bleken 
nog 3 bewoners besmet, zonder klachten, en ook 1 medewerker. Op maandag 9 nov werden in de 
rest van het WZC nog 3 bewoners zeer kortstondig met wat koorts genoteerd. In overleg met 
sciensano werd beslist om alle bewoners en personeel 5 dagen later te screenen met PCR. Dit werd 
gedaan op vrijdag 13 november. 
De uitslagen die binnenkwamen waren verpletterend, nl 76 positieve bewoners en 31 positieve 
personeelsleden, en dit zonder zieken… 

Na overleg werd besloten om alle testen onder te verdelen in zeer zwak positief, zwak positief, 
positief en sterk positief. De zeer zwak positieve en zwak positieve werden dinsdag 17 nov opnieuw 
gescreend, en daaruit bleken 8 bewoners positief geworden, en 3 sterker positief, maar ook 7 
negatief. Er is dus blijkbaar een eerste golf geweest ongeveer een maand geleden, en nu een 
uitbraak van een 2° golf. 

In die optiek werden alle negatieve bewoners en personeel hertest op donderdag 19/11/20. 

Daaruit blijkt dat 11 bewoners positief geworden zijn, en 8 medewerkers. Zij hebben dus recent de 
infectie opgelopen. 

Wat de negatieve betreft willen we duidelijkheid of ze deel uitmaken van de eerste golf, dan wel nog 

nooit in contact gekomen zijn met Covid 19. Daarom werd overgegaan tot antilichaambepaling op 

vrijdag 20/11/20. 5 bewoners hadden antilichamen, 1 persoon was afwezig, en 1 andere lukte de 

bloedafname niet. Resultaat er zijn nog 44 bewoners die nog geen contact gehad hebben met het 

virus. Lichtpuntje is wel dat een eerste golf onopgemerkt voorbijgegaan is, en dat in de 2° golf 5 

bewoners ziek geworden zijn, en enkele licht. 

Nu wij stilletjes aan weer het licht op het eind van de tunnel zien, maar we nog lang niet zijn waar we 

moeten zijn, kunnen we deze week weer van start gaan met skype gesprekken. De volgende stap zal 

tafelgesprekken zijn.  We houden jullie verder op de hoogte. 

 

Mvg, 

WZC Sint-Jozef 


