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         Heist op den Berg, 07/01/2021 

Beste bewoner, 

Beste familie, 

U heeft er ongetwijfeld al over gelezen en gehoord in de media, de vaccinatiecampagne tegen 

het Covid-19 virus is gestart.  

De overheid besliste dat er in verschillende fases zal gewerkt worden.  

1e fase: Vaste bewoners van het woonzorgcentrum en bewoners in kortverblijf die 

gedurende de 2 vaccinatiemomenten in het woonzorghuis aanwezig zijn.  

2e fase: Medewerkers, stagiairs en vrijwilligers van het woonzorghuis, zorgmedewerkers   

  ziekenhuizen, eerstelijnsgezondheidszorg.  

3e fase: Thuiszorgdiensten en 65 plussers en risicopatienten, bewoners van de    

assistentiewoningen en cliënten van het centrum voor dagverzorging komen in deze   

fase aan de beurt.  

4e fase: rest van de volwassen bevolking 

 

We hebben eind 2020 de bestelling geplaatst en we kregen de bevestiging van Agentschap Zorg 

en Gezondheid dat we dinsdag 12/1/2021 de 1e fase van het vaccinatieproces kunnen 

aanvatten in WZH Ten Kerselaere. De vaccinatie in WZH Ten Kerselaere zal gebeuren met het 

vaccin van Pfizer BioNTech. Elke persoon zal 2 vaccinaties ontvangen met een tussenperiode 

van 21 dagen. Iedere wilsbekwame bewoner werd persoonlijk bevraagd en de niet wilsbekwame 

bewoners daar werd de contactpersoon gecontacteerd via mail of telefoon. Moesten jullie nog 

bezwaar hebben mogen jullie steeds contact opnemen met Veerle Nys 0496/020512. De 

vaccinatie is niet verplicht maar wel STERK aangeraden.  

De 1e vaccinatie zal doorgaan op dinsdag 12 januari 2021. De vaccins zullen door een 

verpleegkundig team worden toegediend onder de supervisie van onze CRA dr Kaat Crèvecoeur. 

We zullen de vaccinaties toedienen op de woningen. Bewoners worden de dagen na het vaccin 

goed opgevolgd voor mogelijke bijwerkingen.  

Een 2de vaccinatie zal toegediend worden op dinsdag 02 februari 2021. 

Voor de 2de en 3de fase hebben we nog geen concrete data ontvangen, verwacht medio januari/ 

februari/ maart.  

Indien u meer info over de vaccins wenst kan u steeds onze website www.woonzorgemmaus.be 

raadplegen of op de website www.laatjevaccineren.be  

We willen ook meegeven dat we van de overheid het bericht ontvangen hebben dat er voor de 

bezoekregeling nog geen versoepelingen in het verschiet zijn.  

De huidige bezoekregeling blijft hetzelfde.  

1 knuffelbezoeker en een 2de vaste bezoeker, dit mag na 2 weken een andere persoon zijn.  

Ook de 4 gouden regels zijn nog steeds verplicht.  

- Draag steeds een mondmasker 

- Hou voldoende afstand 

- Was of ontsmet je handen 

- Registreer steeds je bezoek 
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Wij hopen samen met jullie dat we het ‘nieuwe’ normale leven straks weer snel kunnen 

hervatten.  

 

Veerle Nys          dr Kaat Crèvecoeur  

Directeur                                                    CRA  
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