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1 september werd in de media aangekondigd als een “nieuwe 
start”. 

Ook de protocollen voor de woonzorgcentra, dagverzorgingscen-
tra en groep van assistentiewoningen werden aangepast. Ontdek 
in deze nieuwsbrief welke maatregelen voor De Winde van toe-
passing blijven. 

 

De volgende werkgroep infectiepreventie staat gepland op 13 ok-
tober 2021. Wanneer u wenst aan te sluiten bij het volgende fami-
lie-overlegmoment (infectiepreventie) kan je dit laten weten door 

een mailtje te sturen aan info@dewinde.be. Dit overlegmoment 
wordt online georganiseerd via Teams.  

 

Met vriendelijke groet, 

  

Fritz Van Clemen 
Directeur 

  2 september 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 

Door de hoge vaccinatiegraad in de woonzorgcentra en bij de brede bevolking kunnen we deze stappen 

nemen. #samentegencorona 

#samen tegen 

CORONA 
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Algemene voorzorgsmaatregelen 

 Bezoekers (+12) dragen steeds een chirurgisch mondneus-
masker, ook op de kamer van de bewoner.  

 Medewerkers dragen steeds een chirurgisch mondneusmas-
ker. Tijdens pauze en briefings kan het masker afgezet wor-
den 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 con-
tactopvolging bij een eventuele be-
smetting. 

 

 Aan bezoekers wordt gevraagd om 
steeds een vaccinatiebewijs bij te heb-
ben en dit op verzoek te tonen aan het 
personeel. 
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Bezoek ontvangen 

Elke bewoner kan vrij bepalen wie er op 
bezoek kan komen. Gezien de beperkte ka-

meroppervlakte 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. Helpen bij maaltijdbege-
leiding kan ook weer, maar enkel op de kamer van de bewoner. 

Elke bewoner kan vrij bepalen wie en hoeveel bezoek 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. 

Vanaf  

1 september 
Maatregelen woonzorgcentrum 

Sneltesten?! 

Door de vaccinatiecampagne zijn veel medewerkers, bewo-

ners en bezoekers beschermd tegen COVID-19. In De 
Winde zijn 100% van de bewoners (zowel 
woonzorgcentrum, dagcentrum als groep van 
assistentiewoningen) en 99% van de mede-
werkers gevaccineerd!  

Ag-sneltesten worden vooral ingezet voor de preventieve testing van niet-gevaccineerde medewer-
kers en niet-gevaccineerde bezoekers zonder herstelcertificaat.  

Bij een bewoner of medewerker met symptomen zal er steeds een PCR-test afge-
nomen worden. 

Teststrategie 

Was je langer dan 
een week afwezig 
omwille van va-
kantie? Meld je 
dan na het intik-
ken bij de ver-
pleegpost. Een 
opgeleide ver-

pleegkundige zal een Ag-sneltest afne-
men. Indien de test negatief is, kan je het 
werk aanvangen. Is je test positief, dan 
moet je de werkvloer verlaten en neem je 
contact op met je huisarts.  

Ben je als medewerker nog 
niet (volledig) gevacci-
neerd? Meld je dan 2x per 
week aan in het verpleeg-
lokaal voor een Ag-
sneltest. 

Ben je aan het werk en vertoon je 
symptomen? Onze opgeleide ver-
pleegkundigen zullen onmiddellijk 
een Ag-sneltest afnemen. Bij een 
negatief resultaat volgt er een PCR
-test (bij je huisarts). (Afhankelijk van 
de situatie mag je nog aan het werk, je 
gebruikt een FFP2-mondneusmasker.) 
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Terugkerende reizigers 
Bezoekers die terugkeren van vakantie uit een groe-
ne, oranje of rode zone of uit een land of regio met 
veel variantbesmettingen volgen de interfederale 
regels inzake testing en quarantaine. Deze interfe-
derale regels kan je hier vinden: https://www.info-
coronavirus.be/nl/reizen/.  

Als een bezoeker na zijn/haar buitenlands verblijf in 
quarantaine moet, spreekt het voor zich dat deze 
gedurende die periode niet op bezoek kan komen.  

Hoog risicocontact 
Had je als bezoeker een hoog-risicocontact, volg 
dan de interfederale regels inzake testing en qua-
rantaine. Zie https://covid-19.sciensano.be/nl/
procedures/maatregelen. Tijdens de mogelijke qua-
rantaineperiode kan je niet op bezoek komen. Aan-
sluitend op een eventuele quarantaineperiode volgt 
een periode van vier dagen “voorzichtigheid”. •   

Volg als hoogrisico contact volgende hygiëne-
adviezen: COVID-19_procedure_hygiene 

Bezoekers & quarantaine 

DANKJEWEL  
aan IEDEREEN om de maatregelen zo 
goed op te volgen!  

Nu de coronamaatregelen in september verder versoepelen en ook het schooljaar opnieuw uit de startblokken schiet, bestaat 

de kans dat België in het najaar met een vierde coronagolf af te rekenen zal krijgen. Hoe ernstig die golf zal zijn, zal voor een 
groot deel afhangen van ons gedrag en met name hoeveel risicocontacten iedereen zal hebben. Dat heeft viroloog Steven Van 

Gucht dinsdag (31/08) gezegd op een virtueel persmoment van gezondheidsinstituut Sciensano en het Nationaal Crisiscen-

trum. (Bron: GvA) 

Hoog-risicocontact?! Je had een nauw contact met iemand die positief testte op covid. 

Wanneer een volledig gevaccineerde bewoner of medewerker wordt geïdentificeerd als een hoog-
risicocontact: 

 de bewoner of medewerker wordt zo snel mogelijk getest (test op dag 1) tot het testresultaat ge-
kend is gaat men in kamerisolatie of thuis in quarantaine. Bij een negatieve test wordt de kamer-
isolatie voor de bewoner opgeheven en de quarantaine voor de medewerker vervalt. Er volgt 
steeds een tweede test op dag 7. Tot op dag 7 is er een verhoogde waakzaamheid en draagt de 
bewoner bij het verlaten van de kamer een FFP2-mondneusmasker. De bewoner nuttigt de maal-
tijd op de kamer. Een medewerker die geïdentificeerd wordt als hoog-risicocontact draagt tijdens 
deze periode van waakzaamheid eveneens een FFP2-mondneusmasker. 

Wanneer een niet (volledig) gevaccineerde bewoner of medewerker wordt geïdentificeerd als een hoog
-risicocontact: 

 de bewoner of medewerker wordt zo snel mogelijk getest (test op dag 1), de bewoner gaat mini-
maal voor 7 dagen in kamerisolatie; de medewerker gaat minimaal 7 dagen in quarantaine onge-
acht het resultaat van de test. Er volgt steeds een tweede test op dag 7. 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_highriskcontact_NL.pdf
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JAARLIJKSE GRIEPVACCINATIE 
Naar jaarlijkse gewoonte wordt er eind 
september voor alle bewoners een 
griepvaccin besteld.  

Wanneer deze in het woonzorgcentrum 
toekomen, worden de huisartsen hier-
van op de hoogte gebracht. 

 

Jij laat je toch ook vaccineren? 

Als zorgverlener of perso-
neelslid in de zorgsector loop 
je niet alleen een groot risico 
om griep te krijgen, maar ook 
om anderen te besmetten. 
Daarom is het belangrijk om 
griep uit onze organisatie te 
houden en je te laten vaccine-
ren.  

HOU GRIEP UIT JE TEAM! 

3e COVID-PRIK 
Het Agentschap Zorg en Gezondheid 

onderzoekt momenteel of bewoners van een 
woonzorgcentrum een derde prik zullen krijgen.  

We houden jullie op de hoogte! 
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De cafetaria is open op woensdag, zater-
dag en zondag telkens van 14u tot 17u.  

Ook op de volgende locaties 
kan een bezoek plaatsvinden:  

Om snel te kunnen commu-

niceren wordt er gebruik 

gemaakt van onze sociale 

media, website, facebook en 

e-mail.  

Check daarom 

ook geregeld 

deze kanalen. 

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 

De richtlijnen voor onze cafetaria blijven gelden!  

De tafels in de cafetaria zijn zo geplaatst dat er voldoende afstand is tus-
sen verschillende gezelschappen. Verplaats geen tafels en/of stoelen. U 
wordt bediend aan tafel. Wanneer u heeft plaatsgenomen mag het mond-
neusmasker worden afgezet. 

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

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


