
 

Beste bewoners, familieleden en mantelzorgers, 

Jullie hoorden het wellicht reeds in het nieuws… met ingang van maandag 23 mei 2022 is het niet 

meer algemeen verplicht om een chirurgisch mondneusmasker te dragen in de woonzorgcentra. 

We krijgen hierover dan ook heel wat vragen, daarom deze nieuwsbrief. 

 

Voorbije woelige periode hebben wij goed doorstaan door streng te zijn. Iedereen heeft zijn steentje 

bijgedragen, waarvoor we jullie graag willen bedanken. 

Een bevraging bij onze bewoners laat ook duidelijk merken dat zij er naar uitkijken om terug omringd 

te worden door mooie gezichten met een stralende glimlach. Zij hebben dit enorm gemist.  

 

Wij kiezen er dan ook voor om in ons huis de mondmaskers voor een groot deel achterwege te laten 

en de regels aan te passen. 

 

 

Concreet spreken wij het volgende af: 

 

 Zorgmedewerkers zullen tijdens de ochtendzorg nog steeds een chirurgisch mondneusmasker 

dragen. Dit omdat er op dat moment sprake is van een langdurig contact waarbij geen  

afstand mogelijk is. Op alle andere momenten mag het mondmasker achterwege blijven.  

 

 Bezoekers in ons huis hoeven eveneens niet langer een mondmasker te dragen. Echter willen 

wij wel de nadruk blijven leggen op het belang van een goede handhygiëne.  

Handen ontsmetten bij het binnen komen blijft een must. 

 

 In alle gevallen blijft volgende regel gelden: wie ziektesymptomen vertoont draagt een mond-

masker of blijft thuis en komt later op bezoek. 

 

 Bezoek kan op eender welk moment van de dag. Mogen wij wel vragen om het  

aantal bezoekers dat tegelijkertijd langskomt op de kamer nog steeds te beperken. 

 

 Aanwezigheid van bezoekers in onze living is toegestaan. Echter zorgt dit voor vele prikkels  

(geluid en drukte) wat leidt tot meer stress bij onze bewoners. Zeker tijdens het maaltijd-

gebeuren kan dit bij sommige bewoners zorgen voor grote onrust.  

Tijdens de activiteiten en eetmomenten wordt er aan de familie gevraagd om de rust te  

bewaren. Indien de livingmedewerker het nodig acht kan zij met een eenvoudig verzoek  

vragen aan de familie om naar de kamer van de bewoner te gaan. Dit in het belang van de 

andere bewoners. We rekenen op ieders begrip en medewerking. 
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Hoe zit het nu juist met de boosterprik? 

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid besliste op vrijdag 6 mei 2022 dat alle  

bewoners van woonzorgcentra en alle personen vanaf 80 jaar een tweede boostervaccinatie  

kunnen krijgen. Wie ontvingen volgend bericht:  

 

“Bewoners uit de woonzorgcentra zullen hiervoor geen uitnodigingsbrief ontvangen omdat de  

boostervaccinatie  in het woonzorgcentrum zal georganiseerd worden. De vaccinatiecentra maken 

hiervoor afspraken met de woonzorgcentra over de timing en de levering van de vaccins.  

We hebben de vaccinatiecentra gevraagd contact op te nemen met de woonzorgcentra in hun 

regio.” 

Veel meer nieuws dan dit hebben wij nog niet ontvangen. Wij houden jullie op de hoogte.                       

Bewoners van het kortverblijf en bewoners van onze assistentiewoningen kunnen intussen wel een 

persoonlijke uitnodiging ontvangen. We raden aan hier zeker op in te gaan en dit niet zomaar te  

annuleren, daar wij nog geen concrete datum hebben voor de boostervaccinatie. Zo zouden  

bewoners kortverblijf intussen misschien niet meer bij ons in huis aanwezig zijn en ook weten we niet 

zeker of bewoners van de assistentiewoningen in aanmerking komen voor een vaccinatie in ons huis. 

We houden jullie verder op de hoogte. 

Openingsuren receptie en cafetaria. 

De receptie zal tijdelijk op dinsdag en vrijdag enkel in de voormiddag open zijn, telkens tot 12u30.  

We blijven uiteraard altijd telefonisch bereikbaar en voor niet dringende vragen kan u ook mailen 

naar receptie@hofterengelen.be.  

Post afhalen kan tijdens de openingsuren van de receptie en vanaf vrijdagnamiddag tot zondag op 

de verpleegpost van de afdeling. 

De cafetaria is open van dinsdag tot zondag telkens van 14u.00 tot 17u.00.  

Op maandag is er sluitingsdag. 

Beestig bezoek! Beeweg in de tuin. Blotevoetenpad. 


