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We kunnen er niet meer naast, de 4e corona-golf is sinds enkele 
weken ingezet. De viruscirculatie in België is de afgelopen weken 
erg toegenomen, onder meer door het toegenomen aantal con-
tacten en de vele binnenactiviteiten die plaatsvinden. Het gemid-
deld aantal nieuwe besmettingen bedraagt 19.000 per dag. Dit is 
evenveel als tijdens de piek van een jaar geleden.   

In De Winde merken we dat het virus vooral medewerkers en/of 
hun familieleden treft met afwezigheid omwille van een hoogrisico
-contact tot gevolg. Vandaag zijn 9 medewerkers (=12% van de 
actieve medewerkers) afwezig, waarvan 2 met covid-gerelateerde 
symptomen en 3 medewerkers omwille van een hoogrisico-
contact. De overige 4 medewerkers zijn afwezig wegens een niet 
covid-gerelateerde ziekte.  

2 medewerkers die eerder positief testten, zijn na hun isolatieperi-
ode weer aan de slag in De Winde mits het dragen van een FFP2-
masker. 

3 bewoners verblijven in isolatie op de kamer omwille van een 
hoogrisico-contact of omwille van covid-symptomen. 

 

De werkgroep infectiepreventie kwam op maandag 22 november 
vervroegd samen om de situatie in De Winde te bespreken en de 
geldende maatregelen onder de loep te nemen. 

Ontdek in deze nieuwsbrief welke maatregelen voor De Winde van 
toepassing blijven. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Fritz Van Clemen 
Directeur 

  23 november 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 

Alle beetjes helpen. #samentegencorona 

#samen tegen 

CORONA 

 

De volgende werkgroep infectiepre-
ventie staat gepland op 1 december 
2021. Wanneer u wenst aan te sluiten 
bij het volgende familie-
overlegmoment (infectiepreventie) 
kan je dit laten weten door een mailtje 

te sturen aan info@dewinde.be. Dit 
overlegmoment wordt online georga-
niseerd via Teams. 



2 

Algemene voorzorgsmaatregelen 

 Bezoekers (+10) dragen steeds een chirurgisch mondneusmasker, ook op de ka-
mer van de bewoner.  

 Indien mogelijk dragen bewoners een mondneusmasker tijdens zorgcontacten en 
tijdens contacten met bezoekers. 

 Bezoekers(-10) brengen het liefst buiten een bezoek. Indien ze binnen een bezoek 
brengen, lopen ze niet rond in de gangen, maar gaan onmiddellijk naar de kamer. 

 Medewerkers dragen steeds een chirurgisch mondneusmasker. Tijdens pauze en 
briefings kan het masker afgezet worden wanneer er een CO2 meter aanwezig is 
én je op minstens 1,5m van elkaar zit. 

 

 Elke bezoeker registreert zich aan het 
onthaal: dit is belangrijk voor de contact-
opvolging bij een eventuele besmetting. 

 

 Aan bezoekers wordt gevraagd om 
steeds een Covid Safe Ticket bij te heb-
ben en dit op verzoek te tonen aan het 
personeel. Er werd een scanner aange-
kocht om het CST te scannen aan de in-
gang van De Winde, deze wordt momen-
teel geïnstalleerd en uitgetest.  
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Gezien de beperkte kameroppervlakte kunnen er maximaal 
2 bezoekers tegelijkertijd op de kamer op bezoek komen. 

Bezoek kan ook plaatsvinden in de leefruimte, maar zorg er voor dat je 
1,5m afstand bewaart tot andere bezoekers en bewoners. Helpen bij maal-
tijdbegeleiding kan ook, maar enkel op de kamer van de bewoner. 

Elke bewoner kan vrij bepalen wie hij/zij ontvangt in open lucht. LET OP!!! 
Bij aanwezigheid van meerdere groepen van bezoekers voor verschillende 
bewoners, wordt er voldoende afstand bewaard tussen de verschillende 
groepen. 

Bezoek ontvangen 

Maatregelen medewerkers 
Briefing 

De briefing van Hartendreef gaat vanaf nu door in de kinéruimte. Op Bosrank zal deze in de leefruimte 
doorgaan (achter gesloten deuren). Voorzie voldoende afstand tot je collega’s. 

Gezien de beperkte oppervlakte 
mogen er in het gespreks-
lokaal maximaal 2 personen te-
gelijkertijd binnen.  

GESPREKSLOKAAL 

COVID-draaiboek 

Het COVID-draaiboek wordt up to date gemaakt. Wanneer er wijzigin-
gen zijn in de procedures en werkvoorschriften zal je hiervan via mail op 
de hoogte worden gebracht. Je diensthoofd zal ook steeds 1 afgedrukt 
exemplaar ter beschikking stellen op de afdeling. Aan alle medewerkers 
wordt gevraagd een handtekening te plaatsen wanneer je het document 
gelezen hebt.   

Handhygiëne 

Een goede handhygi-
ëne is belangrijk! Was 

regelmatig je handen, zeker 
voor en na de zorg! 

Zorg er steeds voor dat je geen 
juwelen draagt aan polsen en 
handen. Je nagels dienen vrij te 
zijn van nagellak en kunstnagels. 
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Teststrategie medewerkers 

Werk je in De Winde en 
vertoon je symptomen? 
Onze opgeleide ver-
pleegkundigen zullen 
onmiddellijk een Ag-
sneltest afnemen. Bij 
een negatief resultaat 
volgt er een PCR-test  

Ben jij een student en 
kom je stage lopen?  
De eerste dag van je 
stage zal er een Ag-
sneltest bij jou afge-
nomen worden. 

Had je een hoogrisico-
contact? Laat een PCR-
test afnemen en ga in qua-
rantaine.  

Gevaccineerd? Tot ont-
vangst van het resultaat 
van de eerste test blijf je in 
quarantaine. Bij een nega-
tief resultaat kan de qua-
rantaine gestopt worden 
maar draag je als mede-
werker in De Winde een 
FFP2-masker. Op dag 7 
volgt een tweede test.  

Niet gevaccineerd? Je 
blijft in quarantaine tot je 
na dag 7 een negatieve test 
aflegt.  

Terug aan het werk na je 
negatieve test op dag 7? 
Je draagt op de werkvloer 
een FFP2-masker. Vanaf 
dag 14 kan je in De Winde 
weer een chirurgisch 
mondneusmasker dragen. 

Ben je als medewerker 
nog niet (volledig) ge-
vaccineerd? Meld je 
dan 2x per week aan in 
het verpleeglokaal voor 
een Ag-sneltest. 

#samen 
tegen 

CORONA 
Werd je als medewerker positief getest op Covid? 
Breng dan zo snel mogelijk Fritz, Anja, Paula of dr. 
Maes hiervan telefonisch op de hoogte.  

Breed testen 

In De Winde kiezen we ervoor om bij een besmetting van een bewoner breed te testen, we hopen hier-
mee een eventuele uitbraak te vermijden. 

Teststrategie bewoners 

Zijn er 2 positief geteste 
medewerkers op de afde-
ling? 

Alle bewoners en mede-
werkers van de afdeling 
zullen getest worden. 

Werd er 1 bewoner 
positief getest?  

Alle bewoners en 
medewerkers van 
de afdeling zullen 
getest worden. 



5 

De ZorgSamen 

De coronacrisis heeft een heftige impact op de veerkracht voor iedereen die in zorg 
en welzijn werkt of mantelzorger is. Je geeft alles wat je hebt, met hart en ziel, dag in 
dag uit. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij je eigen veerkracht. 
www.dezorgsamen.be is een platform dat je helpt om je veerkracht een boost te ge-
ven. Je vindt er tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en elkaar 
te ondersteunen. Zo houden we ons ook mentaal fit. Zo zijn we samen De ZorgSamen. 

Heb je nood aan een echt gesprek? Hiervoor kan je steeds terecht bij onze interne vertrouwenspersoon, Els Her-
mans. Je kan haar bereiken op het nummer 014 84 92 06 of via mail els.hermans@dewinde.be 

Psychosociaal welzijn 

Afwezigheid 
In De Winde merken we dat het virus vooral medewerkers en/of hun familieleden 
treft met afwezigheid omwille van een hoogrisico-contact tot gevolg. Vandaag zijn 9 
medewerkers (=12% van de actieve medewerkers) afwezig. 

Bijna de helft van de afwezigen zijn medewerkers uit het poetsteam, wat maakt dat er  
onvoldoende kan gepoetst worden. We leggen de nadruk momenteel op reinigen en 
desinfecteren. We vragen dan ook uw begrip voor deze situatie. 

Alle medewerkers zullen bevraagd worden of men in geval van nood tijdelijk meer 
uren wenst te werken. Ook trachten we gepensioneerde medewerkers terug tijdelijk 
aan te trekken en worden er interim-medewerkers ingezet.  

Quarantaine is de term die gebruikt wordt voor perso-
nen die (nog) geen COVID-19 hebben, maar wel bloot 
gesteld werden aan het virus. Uit voorzorg moeten deze 
personen gedurende de incubatieperiode (die tot 14 da-
gen kan duren) thuis blijven en contact vermijden met 
andere personen, waaronder ook de personen in het-
zelfde huis. Indien deze persoon tijdens deze periode 
symptomen ontwikkelt dient de huisarts gecontacteerd 

te worden en moet men een PCR-test ondergaan. Bij een 
positieve test gaat de persoon in isolatie. 
 
Isolatie is de term die gebruikt wordt wanneer bij een 
persoon een COVID-19 infectie wordt vast gesteld.  
 
Meer informatie is te vinden in het COVID-draaiboek op 
het infobord (Algemene richtlijnen-melding van infectie-punt B.3.4) 

Quarantaine of isolatie?! 

Alle beetjes helpen! 
We kunnen de situatie in De Winde 
onder controle krijgen met de hulp 
van iedereen. Wanneer we allemaal 
proberen onze sociale contacten te 
verminderen moet ons dit lukken!  

Feestje? Nu even niet ... 

Hoogrisico?! 
Je hebt een hoogrisico-contact wanneer je zonder mondneusmasker gedurende 15 minuten op minder dan 1,5 me-
ter afstand in contact bent geweest met een positief geteste persoon.  

http://www.dezorgsamen.be
mailto:els.hermans@dewinde.be
file:///G:/Voorzieningen/De Winde/Infobord/Draaiboek COVID-19/B. ALGEMENE RICHTLIJNEN WZC/B.3. Melding van infectie COVID-19 - virus/B.3.4. Quarantaine en isolatie.pdf
file:///G:/Voorzieningen/De Winde/Infobord/Draaiboek COVID-19/B. ALGEMENE RICHTLIJNEN WZC/B.3. Melding van infectie COVID-19 - virus/B.3.4. Quarantaine en isolatie.pdf
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De cafetaria is open op woensdag, zaterdag 
en zondag telkens van 14u tot 17u.  

Om snel te kunnen communiceren wordt er gebruik gemaakt van onze sociale media, website, facebook en e-mail.  

CAFETARIA en Take Away! 

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 

Voor de cafetaria volgen wij de kaderrichtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en niet 
deze van de horeca!  

De richtlijnen voor onze cafetaria blijven dus gelden!  

De tafels in de cafetaria zijn zo geplaatst dat er voldoende afstand is tussen verschillende gezelschappen. Ver-
plaats geen tafels en/of stoelen. U wordt bediend aan tafel. Wanneer u heeft plaatsgenomen mag het mondneus-
masker worden afgezet. 

Een bestelling doorgeven om buiten een drankje te nuttigen kan ook nog steeds via het Take Away systeem.  

Wil je even je benen strekken en een dansje doen, dan kan dat wanneer je je mondneusmasker opzet. 

In de cafetaria werd een CO2 meter geïnstalleerd, deze wordt tijdens de  openingsmomenten van de cafetaria 
nauwlettend in de gaten gehouden.  

BOOSTERPRIK medewerkers 

Alle medewerkers kunnen een 3e covid-vaccinatie ont-
vangen.  

Wanneer je als medewerker een 3e vaccin wenst, kan je 
je naam via mail doorgeven aan paula.torfs@dewinde.be, 
vóór het einde van deze week. Indien je jouw 3e vaccina-
tie reeds ontvangen hebt, geef je dat ook best door aan 
Paula.  

De booster wordt gezet minstens 2 maanden na de enige 
prik van het Janssen-vaccin, 4 maanden na de tweede 

prik van het AstraZeneca-vaccin, en minstens 6 maanden 
na de tweede prik van het Pfizer- of Moderna-vaccin. 
Wanneer de termijn tussen jouw 2e prik en half decem-
ber niet voldoende is, zal je je 
boosterprik op een later tijd-
stip ontvangen.  

Vergeet je Covid Safe Ticket niet mee te bren-
gen wanneer je een bezoek wenst te brengen 
aan de cafetaria! 

VRAGEN?!  

Paula Torfs is vaccinatieverantwoordelijke voor De Winde. Zij is het aanspreekpunt in De Winde voor alles wat de 
interne organisatie van de vaccinatie betreft.  


