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COVID-MEDEDELING 
Laakdal, 20 januari 2022 

Betreft:     UPDATE CORONA 

 
Beste familie, bezoeker, medewerker, 

 

We vinden het bijzonder jammer jullie te moeten meedelen dat er in De Winde momenteel 3 positief geteste 
bewoners zijn op afdeling Heggerank. Deze bewoners werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst. 
Daarnaast zijn ook de andere bewoners van afdeling Heggerank in kamerisolatie gegaan voor de volgende 7 
dagen. Bijkomend is er 1 medewerker in het dagcentrum die positief heeft getest. 

Het crisisteam van De Winde besloot na het opmaken van een risicoanalyse om morgen, vrijdag 21 januari 
2022 tussen 09u30 en 10u45, opnieuw een collectieve testing uit te voeren. Dwz dat zowel alle bewoners als 
medewerkers, vrijwilligers en studenten die de afgelopen week in De Winde tewerkgesteld waren, getest 
worden. 
 
Wij zijn genoodzaakt om voorlopig geen bezoek toe te laten in De Winde. Op basis van de resultaten van de 
afgenomen testen, zal het crisisteam ten vroegste maandag beslissen wanneer er weer bezoek mogelijk is. In 
palliatieve situaties kan er bezoek toegelaten worden, gelieve hiervoor contact op te nemen met het 
diensthoofd van de afdeling waar je dierbare verblijft. 
 
We merken in de omliggende woonzorgcentra dat de bewoners die positief testen vooral milde symptomen 
hebben, waardoor we nu toch in een andere situatie zitten als onze vorige uitbraak.  
Onze medewerkers doen er alles aan om onze bewoners optimaal te verzorgen en te bejegenen in deze 
moeilijke periode.  
We begrijpen dat deze situatie voor ongerustheid kan zorgen bij zowel onze medewerkers, bewoners als 
familieleden maar we hebben er alle vertrouwen in dat we hier samen door zullen geraken. 
 
Onze cafetaria zal dit weekend gesloten zijn, over de bezoekersregeling en de wasophaling zullen we later 
communiceren.  
 
Het dagcentrum zal morgen gewoon geopend zijn, ook deze gebruikers zullen getest worden. 

De werking van het lokaal dienstencentrum kan gewoon doorgaan.  

 

Mocht u hierover vragen hebben mail ons dan via info@dewinde.be. 
 
 
Met vriendelijke  groet, 
 
Fritz Van Clemen 
Directeur 
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