
Beste bewoner, familie, mantelzorger, 

De overheid heeft groen licht gegeven om stilaan terug te keren naar een “normaal leven” door     

vanaf morgen,18 februari de barometer naar oranje te laten gaan. Ook wij in Ter Engelen hebben 

besloten verschillende maatregelen los te laten. We hebben ons daarvoor gebaseerd op volgende 

objectieve feiten: 

   De cijfers in de maatschappij evolueren bijzonder goed. 

   Personen die besmet worden, zijn over het algemeen niet ziek. Eigenlijk is Covid geëvolueerd    

    naar een “soort griep, verkoudheid”. 

   Al onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers zijn volledig gevaccineerd. 

Dit wil geenszins zeggen dat we roekeloos worden. Nee, we blijven voorzichtig want we hebben                    

allemaal een gezin en hebben het beste voor met jullie en met elkaar. 

Om die reden willen wij jullie ook op de hoogte brengen dat er de voorbije dagen een aantal                        

bewoners op verschillende afdelingen positief getest zijn in ons huis. Gelukkig zijn zij niet ernstig ziek. 

De vaccins doen hun werk en zorgen ervoor dat we kunnen zeggen dat ze, net zoals vroeger,                 

“een grote verkoudheid” hebben waarbij de ene bewoner net iets meer last heeft dan de andere 

bewoner. 

Het is dus een feit dat het virus binnen gekomen is in ons huis. Dit was ook voorspelbaar want het                

virus is al in bijna elk huis binnen gekomen. Veel kunnen we niet doen. Ook onze CRA-arts geeft aan 

dat we het gewoon moeten ondergaan. Jullie blijven welkom in ons huis, maar we vragen wel om 

op jullie hoede te zijn en extra aandacht te besteden aan handhygiëne.  

Wat betekent dit nu concreet en hoe kunnen we nu gaan versoepelen in combinatie met deze          

besmettingen in onze huis? 

Vanaf vandaag wordt er enkel nog getest in opdracht van de huisarts. 

Wij weten dat er meerdere besmettingen zullen volgen in ons huis, maar berusten in het feit dat de 

bewoners geen ernstige symptomen vertonen. Daarom gaan wij niet meer continu sneltesten                         

uitvoeren van zodra iemand een lopende neus heeft… Enkel wanneer een bewoner zich echt niet 

goed voelt, zal net zoals in het verleden de huisarts gecontacteerd worden. De dokter beslist dan of 

er al dan niet een test moet worden afgenomen.  

Wat doen we indien een bewoner positief test? 

De bewoner blijft 7 dagen op de kamer maar moet NIET in druppel-contact isolatie (met uitzonde-

ring van de bewoners op de Wilgendreef, aangezien dit voor hen moeilijk te begrijpen/onthouden is. 

Voor deze bewoners geldt er momenteel een gangquarantaine wat wil zeggen dat zij de afdeling 

niet mogen verlaten). Familieleden van bewoners die een positieve test hebben, zullen onmiddellijk 

verwittigd worden. Bezoekers zijn welkom, maar dragen best ook een FFP-2 masker. Wie op de       

kamer is binnen geweest, doet bij buitenkomst een nieuw masker aan en ontsmet de handen goed. 
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Welke afspraken zijn momenteel van kracht in ons huis? 

 Handhygiëne blijft cruciaal. 

 Medewerkers dragen een FFP-2 masker. Bezoekers dragen nog steeds verplicht een chirurgisch 

mondmasker. Wij vragen om bij het binnen komen steeds een nieuw masker te nemen (er staat 

aan de inkom een doos  beschikbaar voor bezoekers). Bezoekers van de Wilgendreef mogen 

op de verpleegpost een FFP-2 masker vragen omdat afstand houden hier niet mogelijk is. Ook 

bezoekers van bewoners met een positieve besmetting kunnen hiervoor op de verpleegpost 

terecht. 

 Bezoekers kunnen maximum per 2 volwassen personen op de kamer en in ’t Dobbelken (onze 

cafetaria). Kinderen zijn eveneens welkom. De overheid schaft mondmasker -12 jaar af. Ook 

hier in huis zijn kinderen dus niet langer verplicht een mondmasker te dragen, maar gezien de 

circulatie van het virus in ons huis is het misschien wel een aanrader. 

 Indien de afstand van 1,5 meter gerespecteerd wordt, mag het masker op de kamer afgezet 

worden. Dit wil zeggen dat er ook iets kan gedronken worden op de kamer. Uiteraard moeten 

jullie hiervoor zelf het gezond verstand gebruiken. Bij een bewoner met een positieve besmet-

ting is dit uiteraard niet aan te raden. 

 Onze activiteitenkalender zorgt voor een wekelijks goed gevuld activiteitenaanbod. Enkel be-

woners met kamerquarantaine kunnen hier momenteel niet aan deelnemen. In onze activitei-

tenruimte (living) blijven wij nog steeds inzetten op optimale luchtkwaliteit die continu gemeten 

wordt door onze CO2 meters. Belangrijk hierbij is het aantal personen in een ruimte te beperken 

vandaar dat bezoekers nog niet aanwezig kunnen zijn bij activiteiten. Wandelen met bewoner 

op de gang kan wel (indien bewoner niet in quarantaine zit) 

Aarzel niet ons te contacteren bij verdere vragen.                                                                                                

Dankjewel alvast voor jullie aanhoudende flexibiliteit van de voorbije maanden. 

We hebben ook nog volgende niet corona gerelateerde nieuwtjes : 

Voortaan is het activiteitenprogramma per afdeling wekelijks te raadplegen op onze website: 

www.hofterengelen.be/activiteitenkalender/ Hier kunnen jullie dan klikken op de afdeling van de 

desbetreffende bewoner. 

 

Mogen wij vragen bij iedere bewoner alle kledij te tekenen (ook als de was door de familie zelf                       

gebeurt). Dit mag eenvoudig door met een textielstift de initialen van de bewoner te noteren in de 

kledij. Op die manier kunnen verloren kledingstukken gemakkelijk terug worden bezorgd. 

 

De receptie is tijdelijk gesloten in de namiddag (tot na de krokusvakantie) daar onze                                        

onthaalmedewerkers voor langere tijd afwezig zijn. In de voormiddag kan post afgehaald worden 

aan de receptie en tijdens het weekend op de verpleegpost van de desbetreffende afdeling.                              

Indien u hier een probleem mee heeft, kunt u gerust mailen naar receptie@hofterengelen.be en                    

kijken we samen voor een oplossing. 
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