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Directie 

Dienstnota 2021/12 
Verloop vaccinatie dag donderdag 21 januari 

 
 

Beste bewoners en familie,   

Zoals jullie weten gaan we nu donderdag, 21 januari, de bewoners in de voormiddag 

vaccineren en de medewerkers, jobstudenten en stagiaires in de namiddag. Met deze 

nota geven we graag meer info over hoe deze vaccinatiemomenten zullen verlopen. De 

CRA arts zal overkoepelend toezicht houden doorheen de dag. Het tweede 

vaccinatiemoment voor bewoners en personeel zal doorgaan op donderdag 11 februari.  

Vaccinatie bewoners:  

De bewoners zullen na het ontbijt gevaccineerd worden in de leefruimten. Op afdeling 0 

starten ze om 8u30 met vaccineren, op afdeling 1 en 2 om 9u. Er zal gevaccineerd 

worden per leefruimte. Achteraf zullen de bewoners in de leefruimten blijven onder 

toezicht en zal hun een drankje en versnapering worden aangeboden.  

Bewoners die niet naar de leefruimten kunnen gaan zullen gevaccineerd worden op 

kamer tijdens het vaccinatiemoment voor hun leefruimte. Ook bij de bewoners op kamer 

zal het nodige toezicht gegarandeerd worden.  

Bij start van de ochtendzorg zal er eerst, door de leefruimteverantwoordelijke, van elke 

bewoner temperatuur genomen worden. Een bewoner die zich niet goed voelt, die ziek is 

of koorts maakt krijgt geen vaccin die dag. ‘s Avonds zal er van elke bewoner door de 

medewerkers met laatdienst nogmaals de temperatuur genomen worden.  

Per verdiep is een vaccinatieteam samengesteld. Dit team bestaat uit de volgende 

personen:  

- Een verpleegkundige die het vaccin voorbereid 

- Een verpleegkundige die het vaccin toedient  

- Een zorgkundige of woonleefbegeleider om de bewoner gerust te stellen en te 

positioneren  

- Een administratieve medewerker  
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Er zal geen bezoek mogelijk zijn op donderdag 21/01 voor afdeling 1.  Op 11/02 zal er 

geen bezoek mogelijk zijn voor afdeling 2. Voor afdeling 0 zal er ook geen bezoek 

doorgaan op beide dagen. Zo kunnen wij op beide vaccinatie dagen in alle rust ons 

focussen op het vaccineren van de medewerkers in de namiddag en het toezicht houden 

bij de bewoners die in de voormiddag een vaccin hebben gekregen.  

Gelieve donderdag niet te bellen of te mailen voor niet dringende vragen. Na het 

vaccinatiemoment voor de bewoners zullen wij een algemene mail uitsturen om jullie te 

informeren hoe de vaccinatie voor de bewoners verlopen is. Indien er individueel iets te 

melden is nemen wij uiteraard contact op met de familie of contactpersoon in kwestie.  

 

Vaccinatie medewerkers:  

In de namiddag starten we om 14u met het vaccineren van de medewerkers in de 

cafetaria.  We starten met de medewerkers, stagiaires en jobstudenten die in huis zijn en 

nadien roepen we de overige medewerkers op per verdiep. Verder gaan we ook in de 

namiddag de bewoners van de assistentiewoningen vaccineren alsook de vrijwilligers, 

externe hulpverleners en partners van de bewoners.  

We houden jullie verder op de hoogte. 

Met vriendelijke groet,  

Mariatroon, 19 januari 2021 

 
 
 
 
Johan Vermoesen      Elke Blommaert   

algemeen directeur     zorgmanager 


