
 Deinze, 23/05/2022  

 

Geacht familielid 

 

Hieronder vindt u de Nieuwflits Covid-19 van Zorg en Gezondheid die zaterdagmiddag 21 mei 

doorgestuurd werd. 

De algemene verplichting tot het dragen van een (chirurgisch) mondneusmasker blijft sterk 

aanbevolen alhoewel het in de media overkwam alsof alles mag losgelaten worden.  Sporadisch 

duikt echter nog steeds een besmetting op bij een bewoner, familielid of medewerker.   

Begin juni plannen wij voor onze bewoners een 2de boosterprik, de juiste datum wordt morgen 

besproken op de stafvergadering met onze coördinerende en raadgevende artsen.  Vandaar nu nog 

de aanbeveling om voorlopig een mondneusmasker te blijven dragen.  Onze medewerkers dienen 

tijdens de zorg nog steeds een mondmasker te dragen, ook zij zouden graag verlost worden van de 

mondmaskerplicht.  Uit respect voor hun werk graag nog een tijdje volhouden ivm de mondmasker- 

plicht. 

Waarschijnlijk wordt eerstdaags een overleg voorzien met de andere WZC’s van Deinze om een 

gelijklopend standpunt in te nemen, we brengen u dan zo vlug mogelijk op de hoogte van het besluit. 

Bedankt voor hopelijk een laatste inspanning. 
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Mondneusmaskers in ouderenzorgvoorzieningen 

 

Aan de uitbaters en directies van de Vlaamse woonzorgvoorzieningen:  

woonzorgcentra, centra voor kortverblijf type 1, centra voor herstelverblijf, groepen van 

assistentiewoningen/serviceflatgebouwen en centra voor dagverzorging 

 

Beste, 

 

Met ingang van maandag 23 mei 2022 is het niet meer algemeen verplicht om een 

chirurgisch mondneusmasker te dragen in de hierboven vermelde 

woonzorgvoorzieningen.  

 

Het dragen van een (chirurgisch) mondneusmasker door medewerkers en 

bezoekers blijft evenwel sterk aanbevolen. 

 

 



Het blijft wel verplicht een chirurgisch mondneusmasker te dragen voor 

medewerkers tijdens zorgcontacten waarbij de afstandsregel niet kan worden 

gerespecteerd. 

 

Nadere richtlijnen zullen verder voorwerp uitmaken van de Kaderrichtlijn. 

 

Deze Kaderrichtlijn wordt eerstdaags aan de beslissingen van het interfederale 

Overlegcomité van 20 mei aangepast, in overleg met de Vlaamse Taskforce Zorg.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Afdelingen Preventie en Woonzorg 

Agentschap Zorg en Gezondheid 

 

 

 

Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid  

 

Vlaamse overheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33 · 1030 Brussel  

 

 

 

 

 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals#ouderenzorg

