
 

 
Bezoekverbod op alle Zorgdorpen woonzorgsites 
28 februari 2020 

Ondanks alle voorzorgmaatregelen hebben we de voorbije dagen spijtig 
genoeg 3 besmette bewoners gedetecteerd. Hierdoor geldt er tijdelijk 
een bezoekverbod op alle sites.  

2 bewoners zijn opgenomen in het ziekenhuis. De toestand van de overige 
bewoner is momenteel onder controle en stabiel. Onder de cliënten van 
Fedasil Gent die momenteel bij Zorgdorpen in afzondering verblijven 
tellen wij momenteel 8 besmettingen. Deze cliënten verblijven in 
geïsoleerde kamers en de begeleiders volgen nauwgezet de richtlijnen en 
bijhorende extra voorzorgsmaatregelen. Ook hun toestand is stabiel en 
wordt van dichtbij opgevolgd. 

“Onze preventiedienst heeft de voorbije weken heel wat interne 
procedures uitgewerkt om cliënten en medewerkers te beschermen tegen 
een mogelijke infectie en om in het geval van een infectie op een snelle 
manier maatregelen te treffen. Dankzij deze voorbereiding kunnen we nu 
snel schakelen.” aldus Geert Stroobant, coördinator Zorgdorpen: “Van 
zodra er een vermoeden was van besmetting hebben wij extra 
maatregelen genomen bovenop de strenge maatregelen die we reeds 
geruime tijd hanteren. Onze zorgverleners dragen complete 
beschermingskledij, dit om zichzelf te beschermen én om verdere 
besmetting binnen de organisatie te vermijden. Aan de hand van 
algemene testing van bewoners en personeel houden we de vinger aan de 
pols.” 

Door deze uitbraak geldt er opnieuw een bezoekverbod op alle sites. Wij 
begrijpen dat dit niet gemakkelijk is en stellen alles in het werk om de 
gasten via telefoon of digitale toepassingen in contact te brengen met 
hun naasten. Het spreekt voor zich dat onze eerste aandacht uitgaat naar 
het volgend van de geldende maatregelen om op die manier verdere 
besmetting te voorkomen.  

Onze medewerkers hun inzet in deze bijzondere periode is groot. Zij 
omringen de bewoners met de best mogelijke zorg. Langs website en 
sociale media houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van eventuele 
gewijzigde situaties.  
 
 
Meer informatie via Geert Stroobant, directeur Zorgdorpen 
geert.stroobant@zorgdorpen.be 
0478 39 31 82 

 

 

mailto:geert.stroobant@zorgdorpen.be

