
 
 

 

 

 
 

Stand van zaken besmettingen bij PZC Dordrecht 
21 juni 2020 (week 25) 
 
Positief geteste bewoners 
Wanneer bij een bewoner besmetting met het coronavirus is bevestigd, worden de eerste 
contactpersoon en de direct betrokkenen daarover geïnformeerd. Betreffende bewoner wordt na 
overleg verzorgd op de isolatieafdeling Amandel waar wij bewoners met het coronavirus 
verplegen.* Ook nemen wij aanvullende maatregelen volgens de richtlijnen van het RIVM om 
verdere verspreiding te voorkomen. De afdeling waar de positief geteste bewoner normaal 
gesproken verblijft, gaat 14 dagen in sociale isolatie. Dat wil zeggen dat de bewoners deze 
afdeling 14 dagen niet mogen verlaten. De bewoners worden deze 14 dagen nauwlettend in de 
gaten gehouden. 
 
Wij begrijpen dat u zich zorgen kunt maken. Wanneer wij daar aanleiding toe zien, nemen wij 
direct contact met u op.  
 
Onderstaand de stand van zaken van 15 tot en met 21 juni 2020 (week 25). Dit overzicht wordt 
wekelijks bijgewerkt en gepubliceerd op onze website. 
 

Locatie + 

Gemeente 

Aantal  

plaatsen1 

Aantal  

bewoners  

getest2 

Aantal 

negatieve 

uitslagen3 

Aantal 

positieve 

uitslagen3 

Aantal 

bewoners 

overleden 

aan COVID-19 4 

Aantal 

bewoners 

hersteld 

van COVID-19 

Crabbehoven 236 5 5 0 0 0 

Dubbelmonde 107 3 3 0 0 0 

ASP 34 0 0 0 0 0 

Totaal 377 8 8 0 0 0 

       
1. We kiezen hier voor het aantal plaatsen, omdat de bezettingsgraad per dag kan variëren. 
2. We vermelden het aantal geteste bewoners i.p.v. het aantal uitgevoerde testen omdat een 

bewoner meerdere keren getest kan worden in één week en deze verbijzondering niet 

opgemaakt kan worden uit de cijfers. 

3. Een negatieve uitslag betekent dat de bewoner niet besmet is met het coronavirus. Een 
positieve uitslag betekent dat de bewoner wel besmet is met het coronavirus. 
4. Wanneer een cliënt overlijdt als gevolg van corona (bepaald door de behandelend arts) en niet 
is getest, wordt het aantal tussen (..) vermeld. 
 
Positief geteste medewerkers 
Tussen 15 en 21 juni 2020 zijn 4 medewerkers getest. Geen van deze testen had een positieve 
uitslag. Het gaat hierbij om 0% van het aantal medewerkers.** 

 
* De afdeling Amandel gaat open als er meer dan 3 bewoners met een COVID-19 besmetting zijn. 

** Het betreft het percentage van het totaal aantal medewerkers (koppen).   

      

 

 


