Roosdaal, 17 februari 2021

Betreft: Vaccinatie cliënten wonen Zonnelied
Beste cliënt, beste gast,
Beste ouders, familie, wettelijk vertegenwoordigers,
Vanaf donderdag 18/02 kan de vaccinatiecampagne van start gaan in de VAPH-voorzieningen.
Zonnelied gaf zijn bestelling door aan de overheid en is operationeel klaar om bewoners en
medewerkers te vaccineren. Normaal gezien krijgen we een mail vanuit de overheid 8 dagen
op voorhand (exacte datum hebben we momenteel niet).
Er is nogmaals bevestigd dat het Pfizer-vaccin wordt gebruikt. De tweede dosis zal exact 21
dagen later volgen. Het vaccin biedt bescherming ten vroegste 7 dagen na toediening van de
tweede dosis. Na de eerste dosis treedt al een beperkte mate van bescherming op.
Op de website van www.laatjevaccineren.be vinden jullie alle nieuwe, meest recente en
belangrijke informatie terug (veel gestelde vragen, vaccinatiestrategie, update vaccinaties, …).
We hebben het draaiboek vanuit het VAPH toegespitst en toegepast op de concrete
organisatie en dienstverlening van Zonnelied.
We vaccineren vanuit Zonnelied op drie locaties: in Merchtem (Orchidee), in Brussel (De
Stroom) en in Roosdaal (sporthal); in Roosdaal organiseren we de vaccinatie van bewoners
uit campus Roosdaal, Eizeringen/Gooik en Tollembeek en van de medewerkers uit het MPC
en Zonnelied.
We hebben een eigen vaccinatieteam, zijn in voortdurend overleg en worden bijgestaan en
geadviseerd
door
de
verschillende
(huis)artsen.
Linda
De
Keyzer
is
vaccinatieverantwoordelijke, in tandem met Peter De Keukelaere als preventie-adviseur.
We hebben een totaal overzicht van bewoners die toestemming gaven voor vaccinatie. Het
percentage toestemmingen ligt zeer hoog. Ook bij medewerkers is er een heel hoge
bereidwilligheid tot vaccinatie. Solidair en samen verslaan we het Corona-virus.
We betreuren dat cliënten uit het dagcentrum, individuele ondersteuning en onze
vrijwilligers niet kunnen meegenomen worden binnen deze vaccinatie campagne (beslissing
taskforce Zorg en Gezondheid eind vorige week). Echter met het opengaan van de lokale
vaccinatie-centra is er perspectief en hopen we dat deze mensen prioritair in aanmerking
komen. De lokale gezondheidsactoren (ELZ) en de (eigen) huisarts(en) zijn volop bezig alles
hiervoor in gereedheid te brengen.
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We blijven oproepen tot een verhoogde waakzaamheid en alertheid voor iedereen. We
garanderen basisdienstverlening voor alle cliënten. De huidige hygiënische en preventieve
maatregelen blijven voorlopig verder aangehouden.
Indien vragen of bezorgdheden aarzel dan niet ons te contacteren.
Dank voor de volgehouden inspanningen, voor de veerkracht en voor de moed. Samen
sterk.
Met vriendelijke groeten,

Katleen Evenepoel
Algemeen directeur

Steve Oosterlinck
Directeur zorg
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