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Geachte bewoner 

Geachte familie 

 

 

Jullie hebben er ongetwijfeld al over gelezen in het nieuws. Het vaccin tegen het Covid-19 virus komt nu 

wel heel dichtbij. De regering besliste dat de bewoners van de woonzorgcentra als eerste aan de beurt 

komen. We delen graag met jullie de informatie die nu al bekend is. 

Het vaccin van Pfizer, geproduceerd in België, zal als eerste beschikbaar zijn.  

Europa, dat alle vaccins aan een zeer grondige kwaliteitscontrole onderwerpt, keurde het vaccin deze 

week goed. Het betekent ook dat het vaccin als absoluut veilig wordt beschouwd.  

Het Pfizer-vaccin wordt momenteel al in het Verenigd Koninkrijk toegediend. 

Elke persoon moet met het Pfizer-vaccin tweemaal gevaccineerd worden, met een tussentijd van drie 

weken. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat de werkzaamheid van het vaccin 90% bedraagt. Het 

vaccin maakt dat je in hoge mate beschermd bent tegen Covid-19; als je toch ziek wordt zullen de 

symptomen ook veel milder zijn.  

De concrete vaccinatie in de woonzorgcentra zal gebeuren vanaf januari 2021. Wanneer ons 

woonzorgcentrum precies aan de beurt zal zijn, is voorlopig nog onbekend. U ontvangt daarover later 

meer informatie, evenals over de manier waarop wij de vaccinatie concreet zullen organiseren. We 

kunnen u zeker al meegeven dat dat grotendeels op dezelfde manier zal verlopen als de jaarlijkse 

griepvaccinatie van onze bewoners. 

De vaccinatie tegen Covid-19 is niet verplicht. Als directie raden we de vaccinatie wel ten sterkste aan. 

Het vaccin is dé manier waarop we in 2021 de pandemie kunnen overwinnen. We hopen dat we hiermee 

onze kwetsbare bewoners kunnen beschermen en gespaard zullen blijven van uitbraken.  Het zal nog 

enige tijd vergen vooraleer alles kan terugkeren naar een normale situatie, maar de vaccinatie van onze 

bewoners is wel een eerste belangrijke stap. 

Meer info kan u steeds terugvinden op onderstaande website  :  

https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie 

Bij deze een warme oproep om tijdens de feestdagen de bestaande bezoekregeling nauwgezet te blijven 

volgen.  

Dit jaar zal het niet mogelijk zijn om binnen het woonzorgcentrum te vieren met een  kus, knuffel of  het 

samen heffen van het glas. 

Wij beseffen dat deze maatregel een inperking is voor de bewoners en u als familie, maar deze 

maatregelen zijn nodig om uw familielid, de bewoner, te beschermen.  

Het opvolgen van de afspraken is in het belang van iedereen en het zou jammer zijn, mochten we in de 

aanloop naar het vaccin elkaar toch nog besmetten. 

Hou nog even vol, samen kunnen we dit!  
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Wij zetten de afspraken rond de bezoekregeling nog eens op een rij :  

 

• De bewoner en bezoekers dienen op kamer steeds het mondmasker te dragen en de afstand van 

1.5 meter te garanderen.  

Er kan op kamer niet samen gegeten of gedronken worden. 

 

• Het bezoek neemt de kortste weg naar de kamer en kan niet vertoeven in de woonleefruimte. 

 

• In de brasserie kan het mondmasker door de bewoner en zijn bezoek afgedaan worden op 

voorwaarde dat het plexiglas tussen beiden aanwezig is. 

 

• In de brasserie kan er niet gegeten of gedronken worden. Hier zijn dezelfde maatregelen van 

kracht als voor de horeca.  

 

 

 

Genegen groeten en we wensen u en uw familie een Zalig Kerstfeest en warm 2021 ! 
 

Bekijk onze kerstwensen via onderstaande link 

https://www.youtube.com/watch?v=fJeN0dZeUsw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Dhondt           Dr. M. Bossuyt   F. Vanfleteren 
Verantwoordelijke bewonerszorg           coördinerend en raadgevend arts                       Alg. Directeur 
 

 

 

 

 

 

Bijlage 1  : flyer vaccinatie covid-19 voor bewoners 


