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BERICHT AAN MEDEWERKERS, 

BEWONERS EN FAMILIELEDEN  ZOG 

Genk, 01 juli 2022 

 

Beste collega’s, bewoners, familieleden, vrienden, 

 

Het Covid-verhaal laat ons nog niet los.  Twee nieuwe varianten zijn in opmars en we zien rondom ons 

terug een stijging van het aantal besmettingen.   

Gelukkig leren we uit de informatie van Sciensano dat de vaccinaties nog steeds doeltreffend zijn.  In 

België kreeg ruim driekwart van de volwassenen een volledige vaccinatie en een boosterprik. In 

vergelijking met mensen van dezelfde leeftijdsgroep die volledig gevaccineerd zijn, maar geen 

boosterprik kregen: 

- daalde het risico op een ziekenhuisopname door covid-19 met 69%; 

- nam de kans op een opname op intensieve zorgen af met 56%. 

We zitten aan het begin van een nieuwe coronagolf ,aldus Sciensano, een golf die aangewakkerd wordt 

door twee zeer besmettelijke subvarianten van het omikronvirus. Ondanks vaccinatie of eerder 

doorgemaakte corona-infectie kunnen deze subvarianten voor flink wat last zorgen. Toch blijft deze 

ziektelast zo goed als zeker beperkt bij mensen die volledig gevaccineerd werden en een 

boosterprik kregen.  

In Toermalien en Mandana hebben de bewoners recent hun 2de boosterprik gekregen.  Dankzij deze 2de 

boosterprik vertrouwen wij erop dat we ook in deze situatie alsnog onze huidige afspraken verder 

kunnen laten doorlopen. 

Van zodra de 2de boosterprik kan aangeboden worden aan de medewerkers van het ZOG zullen wij niet 

nalaten van deze aan alle medewerkers aan te bieden zodat ook zij zich beter beschermd weten. 

 

Voorkomen blijft altijd beter dan genezen…  We mogen ons niet enkel verlaten op de vaccinatie.  Ook 

onze houding en ons gedrag bepalen het al dan niet verspreiden van het virus mee. 

 

Vandaar onze aanhoudende oproep aan jullie allen: 

- vertonen jullie symptomen, kom dan niet op bezoek, medewerkers met symptomen nemen 

onmiddellijk contact op met Kurt of Ilse om desgevallend zich te laten testen 

- handhygiëne blijft altijd belangrijk, gebruik de ontsmettingsmaterialen die in Toermalien en 

Mandana ter beschikking worden gesteld 

- breng zoveel mogelijk tijd met de bewoners buiten door, zeker nu tijdens deze mooie zomerse 

dagen  

 

Wij hopen dat we zo gespaard blijven van nieuwe uitbraken.  We staan voor de zomervakantie en we 

gunnen onze medewerkers van harte hun welverdiende vakantie.  Zij kunnen er maar van genieten als 

zij hun diensten met een gerust hart kunnen overdragen aan hun collega’s… 

 

 

http://www.zoggenk.be/
https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/covid-19
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BERICHT AAN MEDEWERKERS, 

BEWONERS EN FAMILIELEDEN  ZOG 

Tijdens de vakantiemaanden zullen heel wat jobstudenten, interimkrachten onze medewerkers komen 

ondersteunen.  Jullie zullen heel wat nieuwe gezichten zien, dat is aanpassen voor onze medewerkers, 

voor jullie als familieleden of vrienden maar meer nog voor onze bewoners.  Niet alles zal altijd verlopen 

zoals we dit wensen in ons Samen Thuis verhaal.  We kunnen enkel maar rekenen op ieders goodwill en 

ieders hulpvaardigheid om er samen een mooie zomer van te maken. 

Zie je dat het goed loopt, geeft mekaar dan een pluim, 

Zie je dat het mis loopt, help de ander dan even zodat het terug goed loopt… 

 

Zoals overal in de zorg heeft ook het ZOG openstaande vacatures.  Wij kijken er naar uit om nieuwe 

collega’s zorgkundigen, kamerzorg, verpleegkundigen te mogen verwelkomen.  Misschien ken jij wel 

iemand in je omgeving met een “hart voor ZO(R)G”. 

De bewoners van Toermalien zullen alvast tevreden zijn dat zij hun ramen terug kunnen openen!  Alle 

ramen kregen de voorbije weken nieuwe scharnieren.  Toch wel een stevige dank u wel aan de 

medewerkers van onze technische dienst die samen met de medewerkers van de firma’s er alles aan 

deden om dit werk op korte tijd rond te krijgen!  Dikke pluim! 

De komende weken gaat ons fietsproject van start!  De eerste fietsen zijn reeds geleverd.  Volgende 

week informeren we jullie over de wijze waarop we de fietsen inschakelen in de werking.  Heb jij zin om 

als vrijwilliger dit project mee te realiseren, aarzel dan niet om contact op nemen en geef je naam door 

aan het onthaal van Toermalien of Mandana.  Samen maken we zo het verschil… 

Tot slot wensen we jullie allen mooie, onvergetelijke zomermaanden!  Geniet ervan! 

Namens het bestuur, de CRA’s en de directie  

Met vriendelijke groeten, 

Jos Aben, 

directeur 

 

http://www.zoggenk.be/

