
 

Woensdag 21 april kwam de werkgroep infectiepreventie samen. 
Het aantal gevaccineerden, het (snel)testen en de geldende maat-
regelen 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 april 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 

#weekvandevalpreventie 



(SNEL)TESTEN 

In de toekomst zal enkel een algemene tes-
ting gebeuren wanneer zich een vorm van 
uitbraak voordoet. 

MEDEWERKERS 

Niet gevaccineerde medewerkers krijgen 2 keer 
per week de mogelijkheid om een sneltest te laten 
afnemen. 

Wanneer een medewerker tijdens zijn shift ziek 
wordt en COVID-symptomen vertoont, zal er bij 
niet-gevaccineerde medewerkers een sneltest & 
een PCR-test afgenomen worden. Na een 15-tal 
minuten is de uitslag van de sneltest bekend. Bij 
een positief resultaat gaat het personeelslid  on-
middellijk in isolatie thuis en verwittigt de huis-
arts. Bij een negatief resultaat gaat de medewer-
ker eveneens naar huis en verwittigt de huisarts. 
Gevaccineerde medewerkers gaan in quarantaine 
en verwittigen hun huisarts.  

Wanneer een medewerker ziek wordt en COVID-
symptomen vertoont wanneer hij/zij thuis is, ver-
wittigt hij/zij de huisarts en wordt een PCR-test 
aangevraagd. 

Wanneer een medewerker een melding maakt 
van een risicocontact zal de situatie  individueel 
worden bekeken. Bij niet gevaccineerde mede-
werkers wordt een sneltest en een PCR-test af-
genomen. Bij gevaccineerde medewerkers wordt 
een PCR-test afgenomen. 

Een schematisch overzicht is binnenkort terug te 
vinden in het interne COVID-draaiboek.  

Belangrijk om weten   

Personen die in voorafgaande 
periode van 90 dagen positief 
waren, worden niet getest. Er 
worden geen Ag-sneltesten 
afgenomen bij gevaccineerden. 

EXTERNEN  

Bij (niet gevaccineerde) externe dienstverleners wordt een 
sneltest afgenomen wanneer zij toegang wensen tot het  
woonzorgcentrum. 

STUDENTEN 

Bij (niet gevaccineerde) studenten wordt op dag 1 een snel-
test afgenomen. Nieuwe studenten worden zo snel mogelijk 
doorgegeven voor vaccinatie. 

VRIJWILLIGERS 

De vrijwilligers worden door Elien gecontacteerd over een 
eventuele heropstart en vaccinatie. 

NIEUWE BEWONERS & HEROPNAME 

Bij de opname van nieuwe bewoners hanteren we nog 
steeds volgende richtlijnen: Nieuwe bewoners 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. 
Bezoek aan bewoners die verblijven in de transitzone is 
mogelijk. De geregistreerde bezoeker komt het woonzorg-
centrum binnen langs de toegangsdeur aan de transitzone 
en gaat ook langs deze weg het woonzorgcentrum weer 
buiten.  

Bij heropname van bewoners na een ziekenhuisverblijf han-
teren we volgende richtlijnen: Vóór de heropname in het 
WZC wordt een PCR-test afgenomen in het ziekenhuis. Be-
woners mogen rechtstreeks naar hun kamer, maar gaan in 
contactdruppelisolatie. Op dag 7 wordt een 2e PCR-test 
afgenomen. Bezoek is tijdens de contactdruppel isolatie 
niet mogelijk. Wanneer de 2e test negatief is, wordt de iso-
latie opgeheven. 

TERUGKEER NA EEN EXTERNE ACTIVITEIT (bv consul-
tatie, familiebezoek, uitstap, …)  

Door het diensthoofd zal een inschatting gemaakt worden 
van risicovol gedrag. Bij niet-gevaccineerden wordt indien 
risico een Ag-sneltest afgenomen gevolgd door een PCR-
test; bij gevaccineerden wordt een PCR-test afgenomen. 
De bewoner gaat in contactdruppelisolatie op de eigen ka-
mer.  

BEWONERS MET (COVID)-SYMPTOMEN 

Bij gevaccineerde bewoners wordt 1 x een PCR-test afgeno-
men. De bewoner gaat in contactdruppel isolatie op de ei-
gen kamer tot het resultaat bekend is. Bij niet gevaccineer-
de bewoners zal op dag 1 en dag 7 een PCR-test worden 
afgenomen. De bewoner blijft op te kamer tot het resultaat 
gekend is. 



MAATREGELEN WOONZORGCENTRUM 

De vaccinaties komen stilaan op snelheid; wij kijken uit naar het ‘normale’!  

KAMERBEZOEK - voorlopig 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. 

SPECIFIEKE RICHTLIJNEN 
VOOR DE WOONZORGCEN-
TRA VANUIT DE OVERHEID.  

Momenteel ontvingen we nog 
geen aangepaste richtlijnen van 
de overheid. Van zodra wij nieuwe 
(versoepelde) richtlijnen ontvan-
gen worden deze besproken met  
het crisisteam en brengen wij u 
hiervan op de hoogte. 

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 
We ontvingen van de overheid nog geen aangepaste richtlijnen 
voor de woonzorgcentra mbt het hervatten van de activiteiten 
voor niet-medische contactberoepen. 

De kapster zal voorlopig haar kapsalon nog niet te-
rug openen.  

 

 

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

 

 



94% van de bewoners en 90% van de medewerkers in De Winde is gevaccineerd.  
Wij zijn bijzonder trots dat we zo’n hoge vaccinatiegraad kunnen voorleggen.   

NIEUWE BEWONERS 

Nieuwe bewoners die nog niet gevaccineerd werden, zullen via het vaccinatiecentrum een uitno-
diging ontvangen 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 worden prioritair gevaccineerd via het vaccinatiecentrum. Ook 
jobstudenten en studenten die voor een langere periode in het woonzorgcentrum werken worden prioritair gevac-
cineerd. 

VACCINATIEGRAAD 

Woonzorgcentrum . Assistentiewoningen . De Winde . Werftstraat 9-11 . 2431 Veerle . info@dewinde.be . www.dewinde.be  

Dagverzorgingscentrum Het Kasteel . Diestse Baan 62 . 2431 Veerle . info@dewinde.be . www.dewinde.be  
KMSI vzw maatschappelijke zetel | Korte Begijnenstraat 22, 2300 Tunrhout |  RPR Antwerpen – afdeling Turnhout | KBO 0412.746.282 | BTW BE0412.746.282 

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. 

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. 

Hou het veilig voor jezelf  

en  

voor elkaar 


