
 

Donderdag 25 maart kwam de werkgroep infectiepreventie sa-
men. De COVID-draaiboeken werden doorgenomen, de bezoekre-
geling en de maatregelen van de overheid na het overlegcomité 
van woensdag stond op de agenda.  

In deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van de ge-
maakte afspraken.  

 

Wanneer u wenst aan te sluiten bij het volgende familie-
overlegmoment kan je dit laten weten door een mailtje te sturen 

aan info@dewinde.be.  

 

Met vriendelijke groet, 

  

Fritz Van Clemen 
Directeur 

 26 maart 2021 

CORONA Nieuwsbrief  
Update coronanieuws 

Bewoners en familie kunnen ons 
steeds contacteren in functie van 
vragen, problemen, suggesties, … 

info@dewinde.be 

014 84 92 20 

Om het coronavirus te stoppen zijn er verschillende regels. Deze regels zijn belangrijk voor de gezond-

heid van iedereen. Dankjewel om ze te volgen. Samen stoppen we het coronavirus. #samentegencorona 

#samen tegen 

CORONA 

Zonnebloemen zaaien 



Momenteel is 89% van de be-
woners en 90% van de mede-
werkers in De Winde gevacci-
neerd.  

 

NIEUWE BEWONERS 

Nieuwe bewoners die nog niet gevaccineerd werden, 
zullen via het vaccinatiecentrum een uitnodiging ont-
vangen om zich in het vaccinatiecentrum van hun 
woonplaats te laten vaccineren.  

Breng onze vaccinatieverantwoordelijke, Paula 
Torfs, zeker op de hoogte als je deze uitnodiging 
ontvangt voor de bewoner. De verdere praktische 
afspraken mbt de vaccinatie worden in overleg met 
Paula gemaakt. 

 

MEDEWERKERS 

Medewerkers die nog niet gevaccineerd werden wor-
den prioritair gevaccineerd via het vaccinatiecentrum. 

VACCINATIE 

(SNEL)TESTEN 

MEDEWERKERS 

Wanneer een medewerker tijdens zijn shift ziek 
wordt en COVID-symptomen vertoont, zal er 
steeds een sneltest afgenomen worden. Na een 15
-tal minuten is de uitslag van de sneltest bekend.  

Bij een positief resultaat gaat het personeelslid 
onmiddellijk in isolatie thuis en verwittigt de huis-
arts. Bij een negatief resultaat wordt er in De 
Winde een PCR-test afgenomen; de medewerker 
gaat eveneens naar huis en verwittigt de huisarts.   

 

EXTERNEN - BEZOEKERS 

Alle  bezoekers  professional of niet, kunnen een 
sneltest aanvragen bij verpleging of diensthoofd 
van de afdeling.  

 

NIEUWE BEWONERS 

Bij de opname van nieuwe bewoners hanteren we 
nog steeds volgende richtlijnen: Nieuwe bewo-
ners worden via de transitzone opgenomen. Vóór 
de opname wordt een COVID-19 test afgenomen 
en op de 7de dag van opname wordt een tweede 
PCR test afgenomen. Tot het resultaat gekend is, 
verblijven de nieuwe bewoners in de transitzone. 
Tijdens het verblijf op de transitzone wordt con-
tact-druppel isolatie toegepast. 

BEWONERS 

Bij een gevaccineerde bewoner met symptomen wordt 
een sneltest afgenomen. Indien het resultaat van deze 
sneltest negatief is, wordt een PCR-test afgenomen. De 
bewoner gaat bij symptomen steeds in contact-druppel
-isolatie. Wanneer de uitslag van de PCR-test negatief 
is, wordt de contact–druppel-isolatie opgeheven. De 
huisarts heeft de vrijheid hierover anders te beslissen. 

Bij een niet gevaccineerde bewoner met symptomen 
wordt een sneltest afgenomen. Indien het resultaat van 
deze sneltest negatief is, wordt een PCR-test afgeno-
men. De bewoner gaat bij symptomen steeds in contact
-druppel-isolatie, na 7 dagen wordt een 2e PCR-test 
afgenomen. Wanneer ook dit resultaat negatief is wordt 
de contact-druppel-isolatie opgeheven. 

STUDENTEN 

Bij niet gevaccineerde studenten zal er steeds vooraf 
een PCR-test afgenomen worden. Bij de start van de 
stage wordt een sneltest afgenomen. 



MAATREGELEN WOONZORGCENTRUM 

Hopelijk kan de ‘paaspauze’ de stijgende curve in de besmettingscijfers doen kantelen &  

komen de vaccinaties op snelheid zodat we terug kunnen naar het ‘normale’!  

KAMERBEZOEK - geen wijzigingen! 

Per bewoner kan er 1 geregistreerde bezoeker alle dagen op bezoek 
komen. 

Bijkomend kan er een 2e bezoeker komen van de 1e tot en met de 15e 
van de maand en nog een andere bezoeker van de 16e tot het einde 
van de maand. We proberen het hieronder met fictieve namen te 
verduidelijken: 

Bezoeker JAN, PAUL en MAGDA worden geregistreerd als bezoeker 
voor bewoner GUSTA. 

JAN kan alle dagen van de maand op bezoek komen. 

PAUL kan van de 1e tot en met de 15e van de maand op bezoek ko-
men bij Gusta en MAGDA kan van de 16e tot het einde van de maand 
op bezoek komen. 

Op deze manier kan GUSTA elke dag 2 bezoekers ontvangen.  

LET OP! Er wordt steeds maar 1 bezoeker tegelijker-
tijd toegelaten op de kamer, dus spreek goed af wie 
op welk tijdstip langskomt. 

BEZOEKEN IN OPENLUCHT 
MET MAX 4 PERSONEN  

Wanneer het weer het toelaat kan 
er ook buiten op de site van De 
Winde een bezoek plaatsvinden.  

Voor bezoeken in openlucht vol-
gen we de Nationale richtlijnen en  
kan er bijgevolg met maximaal 4 
personen samen gekomen wor-
den, bewoner inclusief. Weliswaar 
met het respecteren van de af-
standsregels en het dragen van 
een mondneusmasker.  

De bezoeker begeeft zich rechtstreeks naar de afdeling van 
zijn/haar familielid. De afdelingsdeuren van de afdeling blijven 
altijd gesloten. De bezoeker belt aan en de deur wordt geo-
pend door het afdelingspersoneel. 

BEZOEKEN BUITEN HET WZC 

Bewoners zijn vrij om buiten te 
gaan, mits het respecteren van de 
beschermingsmaatregelen zoals 
die gelden buiten de voorziening, 
conform de nationale bepalingen 
en de geldende lokale bepalingen. 
De voorwaarden die vastgelegd 
zijn voor alle burgers zijn van toe-
passing. Bijv. een winkelbezoek kan 
wel, maar een bezoek aan meer-
dere familieleden tegelijkertijd kan 
niet (cfr. de nationale richtlijnen 
inzake het aantal contacten).  
Wanneer u een bewoner wenst 
mee te nemen buiten het woon-
zorgcentrum vragen wij u om 
steeds de afdelingsmedewerkers 
hiervan op de hoogte te brengen.  

KAPPER EN PEDICURE 
De overheid besliste deze week tijdens het overlegcomité om niet
-medische contactberoepen vanaf zaterdag 27/3 te verbieden.  

In de richtlijnen voor de woonzorgcentra staat uit-
drukkelijk vermeld dat de kapster haar activiteiten 
NIET mag uitvoeren. Wij moeten dus spijtig genoeg 
melden dat ook onze kapster, Hilde, haar kapsalon 
weer voor een tijdje zal sluiten. 

 

Enkel niet-uitstelbare voetverzorging om medische 
redenen kan uitgevoerd worden. Dus onze  pedicu-
re kan enkel gevraagd worden voor medische pro-
blemen.  
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Om snel te kunnen communiceren 

wordt er gebruik gemaakt van 

onze sociale media, website, face-

book en e-mail.  

Check daarom ook 

geregeld deze ka-

nalen. 

TESTING MEDEWERKERS 
Owv het hoge aantal be-
smettingen onder de brede 
bevolking en voor de be-
scherming van onze niet 
volledig gevaccineerde be-
woners werd beslist om op 
woensdag 31 maart 2021 
alle medewerkers te testen. 

Er zal bij elke medewerker een PCR-test afgenomen worden. Ook 
bij de bewoners die niet of nog niet volledig werden gevaccineerd 
wordt op hetzelfde moment een PCR-test afgenomen. De testen 
bij de bewoners worden door onze CRA, Dr. Jan Maes afgenomen.  

Het resultaat van deze grootschalige testing verwachten we eind 
deze week. 

 

HYGIENEMAATREGELEN! 

We kunnen ze niet genoeg her-
halen en benadrukken daarom 
nog eens het belang van een 
goede handhygiëne en het strikt 
naleven van de 6 gouden regels. 

VOOR DE MEDEWERKERS! 

Hou het veilig voor jezelf  

en  

voor elkaar 


