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Covid-Update 26 november 2021 
 

 
Beste familieleden en bewoners van ons Zorgcentrum , 
 
De NOODOPROEP door Domus Medica en Zorgnet van gisteren spreekt boekdelen. Volledige tekst in bijlage 

“De besmettingscijfers stegen de afgelopen week met 54%. In plaats van te vertragen zien we de besmettingen 
nog versnellen. De eerste lijn kreunt al wekenlang onder de situatie. Huisartsen komen niet meer toe aan 
basiszorg, zij zijn enkel nog bezig met crisisbeheer en covid-administratie. Niet-covid patiënten kunnen amper 
nog bij hen terecht. De teststrategie is niet langer houdbaar. Mensen moeten soms tot 5 dagen wachten voor ze 
ergens een PCR-test kunnen boeken; de contact tracing kan al lang niet meer volgen. 

Voorthollende besmettingscijfers vertalen zich onvermijdelijk ook in stijgende hospitalisaties. Helaas ook met 
een vaccinatiegraad van 75% voor ons land. De curves volgen nu het meest negatieve scenario dat de 
biostatistici ons vorige week presenteerden. Dat zal ons – zonder extra maatregelen – in december doen 
uitkomen op meer dan 1200 Covid-patiënten op intensieve zorg. In dat scenario houden we amper 600 bedden 
intensieve zorg over om mensen met een hartaanval, een beroerte, een zwaar ongeval… de nodige zorg te 
geven. Of om het met de woorden van Steven Van Gucht te zeggen: “dan ben je in de ziekenhuizen eigenlijk 
enkel nog bezig met Covid-zorg”. Dat heeft rampzalige gevolgen voor de gewone zorg. En de “gewone zorg”: 
dat is waarmee de eerste lijn en de ziekenhuizen vóór Covid fulltime mee bezig waren. Onze 
zorgverstrekkershouden houden dit niet vol en de patiënt is medeslachtoffer.” 

 

In het Zorgcentrum is er momenteel één bewoner die Covid positief is en zijn momenteel 5 medewerkers 
thuis wegens een Covid-besmetting. Het aantal afwezigheden door medewerkers die in quarantaine 
moeten of voor hun kinderen dienen te zorgen door de klas die sluit stijgt heel snel.  
 
We doen een voorzichtige poging om ons DVC De Companie vanaf maandag 29 november weer te openen 
want die gebruikers hebben echt nood aan zorg en ondersteuning. 
  
Bij de nieuwe besmettingen zien we de blijvende halsstarrigheid om onbeschermd  deel te nemen aan 
samenkomsten allerhande waar te veel contacten waren met andere mensen. Met deze kennis in het 
achterhoofd, moet u zich echt afvragen of het zo’n risico waard is voor u naar bijeenkomsten gaat. 
Verneem je nadien dat iemand van de aanwezigen  besmet is, kom dan zeker de eerste 7 dagen niet op 
bezoek in het zorgcentrum tot je zeker bent dat je zelf niet besmet bent. Ben je besmet dan is het niet 
toegelaten om de eerste 14 dagen bij de bewoners te komen.  
WILT U DE ZORG VOOR UW FAMILIELID NIET IN HET GEDRANG LATEN KOMEN, DAN IS HET 
CRUCIAAL DAT IEDEREEN ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID BLIJFT NEMEN.  BEZOEKERS DIE 
GEEN FAMILIE ZIJN MOETEN HUN BEZOEK ZEKER DE EERSTE 3 WEKEN UIT STELLEN.  
Vanaf heden kunnen wij de Corona Safe pas vragen voor u op bezoek kan komen in het 
zorgcentrum.  
 
Familieleden die komen moeten ons helpen om erger te voorkomen door: 

1. De mondmaskerplicht in gans het zorgcentrum strikt toe te passen, en dus ook aan houden in 
de kamer. 

2. Uw handen ontsmetten als je op binnen komt. 
3. Het bezoek met maximaal 2 bezoekers (16 plussers !!!) (die hun mondmasker aanhouden) kan 

op kamer. Verlucht de kamer na 30 minuten bezoek. 
4. Bij symptomen die op Covid kunnen wijzen of je een hoog risicocontact had, zeker niet op 

bezoek komt tot na het afleggen van een negatieve PCR test, herhaal deze test na 7 dagen en als 
die negatief is kom dan pas terug op bezoek .  
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5. Uw registratie bij het binnenkomen in het onthaal en aan de nacht-inkom moet. 
6. Je zeker niet de eerste 14 dagen op bezoek komt na het afleggen van een positieve Covid-test.  

 
Het enige lichtpunt in deze 4e golf is dat de zorgverleners hier “eindelijk” hun boostervaccin krijgen vanaf 1 
december en dan 14 dagen later toch iets beter beschermd zijn.  
 
We volgen de situaties op de voet en zullen zodra nodig opnieuw een update sturen. Alvast dank voor uw 
medewerking.. 
 
Vragen? Telefonisch aan het onthaal via het nummer 051- 46 09 90 of per mail aan 
onthaal@zorgcentrumsintjozef.be ofsocialedienst@zorgcentrumsintjozef.be of 
directie@zorgcentrumsintjozef.be  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Dhr Reynaert P. 
 

Deze Nieuwsbrief en de actuele bezoekregeling vindt U steeds terug op onze website 
www.zorgcentrumsintjozef.be. Zo kan iedereen van de familie die volgen. 
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