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Gent, 23 december 2020 

Beste bewoners en familieleden, 

 

Met dit schijven - op de vooravond van kerstdag- willen we jullie het goede nieuws 

melden dat we er nog steeds geen besmetting bij een bewoner is vastgesteld.  We gaan 

dit zo trachten te houden.  De voorbije periode heeft wel een medewerker positief 

getest en dit binnen een familiale omgeving.  Op basis van afname van een aantal 

testen bij bewoners en collegae- medewerkers, kunnen we meedelen dat deze allemaal 

negatief zijn. Binnen enkele dagen doen we opnieuw een controle.  

 

Het jaar 2020 is een jaar geweest dat voor altijd in het geheugen zal gegrift blijven. Toch 

mogen we ons niet laten ontmoedigen, want in het besef dat we met Avondvrede tot 

op vandaag nog steeds vrij gebleven zijn van een uitbraak mogen we ons stilaan tot de 

heel beperkte club van gelukkigen rekenen. Vele collega’s zitten intussen met een 

tweede of zelfs derde uitbraak. We willen jullie dan ook als bewoners en familieleden 

bedanken voor het begrip en de inzet in deze strijd want de ketting is maar zo sterk als 

de zwakste schakel! Ook jullie hebben vele opofferingen moeten brengen en daar 

kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn! Anderzijds zullen we blijven sensibiliseren en 

mensen aanspreken die de gevraagde beschermingsmaatregelen niet goed opvolgen, 

want dit is nog steeds onze enige mogelijkheid om deze positieve resultaten te blijven 

handhaven. Maar er is gelukkig licht aan het einde van deze heel lange tunnel! 

Zoals u ook kon vernemen,  heeft de Europese geneesmiddelenbureau het Pfizer vaccin 

goedgekeurd met als gevolg dat de logistieke operatie tot groepsvaccinatie nu 

effectief in gang kan worden gezet. Vandaag staat in de krant te lezen dat maandag 

de eerste symbolische vaccinatie in België bij een 96 jarige Jos Hermans in Puurs zal 

worden toegediend. Vanuit de voorziening hebben we ons ingeschreven om te starten 

met de vaccinatie voor de bewoners en dit in de week van 11 januari e.k. In een 

tweede fase zullen de medewerkers aan bod komen. Grootschalige vaccinatie lijkt de 

enige uitweg om uit deze covid-pandemie te komen en we kunnen dus alleen maar 

hopen dat zoveel mogelijk mensen hun verantwoordelijkheid opnemen door zich te 

laten vaccineren. De komende dagen zullen we jullie verder informeren rond de 

vaccinatiestrategie en de praktische opvolging hiervan  … 
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Kerst en nieuwjaar is natuurlijk een bijzonder gebeuren voor iedereen, en niet het minst 

als bewoner van ons WZC en hun familie. Toch blijven we plichtsbewust oproepen om -

nu de eindmeet in zicht is- voorzichtig te blijven handelen. Zelfs tijdens deze feestdagen 

moeten we blijven vragen om enkel de twee vast geregistreerde bezoekers toegang te 

verlenen en de bewoner niet mee te nemen buiten het WZC. Te vaak horen we van 

collega’s dat uitbraken in WZC niet zouden gebeurd zijn als de preventieve maatregelen 

correcter opgevolgd werden. Personen die een hoog-risico contact hadden gehad, of 

die zich niet goed voelden en toch te vroeg op  bezoek kwamen, zijn verhalen die we 

spijtig genoeg blijven horen bij collega’s. Wij willen echt niet tot deze conclusie komen 

dus volhouden is de boodschap! We verwijzen hiervoor graag nog ons eerder schrijven 

waar we jullie uitvoerig hebben ingelicht over de voorwaarden: 1,5 meter afstand, 

ontsmetten van de handen bij binnenkomen, altijd chirurgisch mondmasker, bezoek 

enkel op de kamer,… 

 

Afsluiten willen we dit schrijven met jullie een zalig kerstfeest en een gezegend 2021 te 

wensen, jullie nogmaals oprecht te bedanken voor het vertrouwen/ de samenwerking 

en kijken we samen met jullie uit naar de periode waarin we de familiale waarde van 

ons WZC weer ten volle kunnen waarmaken in onze werking en omgang met elkaar! 

 

Met de meeste hoogachting,  

De directie, 

 

 

 

Koen Van Wauwe        Edelhart Valcke 
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