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Eerste prik tegen corona voor bewoners en personeel
psychiatrisch verzorgingscentrum Ariadne

IN PVT Nieuwemeers van Psychiatrisch Centrum Ariadne in Lede werden de eerste prikken tegen corona uitgedeeld. © Psychiatrisch
Centrum Ariadne

Lede De vaccins tegen het coronavirus bereikten deze week het psychiatrisch centrum Ariadne, het
vroegere Zoete Nood Gods, in Lede.

Koen Moreau, Rutger Lievens
“In ons psychiatrisch verzorgingstehuis PVT Nieuwemeers ontvingen 59 van de 60 bewoners en 62 medewerkers
hun eerste prik”, vertelt directeur patiëntenzorg An Staels. Binnen drie weken ontvangen de bewoners en
medewerkers hun tweede prik. Eerstdaags volgen de medewerkers van het ziekenhuis PC Ariadne. “De cliënten
moeten nog even wachten.”
Iets wat bij directeur Marc Vandergraesen tot onbegrip leidt. “Het is zeer verwonderlijk dat mensen met een ernstige
psychiatrische aandoening nog niet tot de prioritair te vaccineren groepen behoren. Europees onderzoek wijst
nochtans uit dat mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen meer kans maken op een ziekenhuisopname
en om te sterven aan de gevolgen van Covid-19", aldus de man.
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Bewoners en medewerkers Psychiatrisch Centrum Ariadne
kregen eerste prik

Eerste prik gezet FOTO: RDL

Lede - In het Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) Nieuwemeers kregen 59 van de 60 bewoners de
voorbije week een eerste vaccinatie. Ook 62 interne en externe medewerkers kregen hun eerste prik.

Vorige afbeelding1 / 2 Volgende afbeelding
“De vaccinatiebereidheid bij de medewerkers ligt op 86%. Dat is hoog en vergelijkbaar met de Vlaamse
woonzorgcentra,” aldus An Staels, directeur patiëntenzorg. “Het vaccineren verliep zeer vlot. Het vaccinatieteam
kwam vroeg in de morgen aan en kon kort na de middag de eerste prikronde reeds afronden. Enkele bewoners
hadden schrik voor het prikje, maar zetten dapper door. Eenmaal toegediend was er opluchting en veel
dankbaarheid naar het vaccinatieteam.” Binnen drie weken volgt de tweede prik. “De medewerkers zijn nu aan de
beurt. De cliënten moeten nog even wachten. Het is zeer verwonderlijk dat mensen met een ernstige
psychiatrische aandoening nog niet tot de prioritair te vaccineren groepen behoren. Voor mensen met een
ernstige fysieke aandoening is dit wel het geval. Europees onderzoek wijst nochtans uit dat deze groep meer kans
maakt op ziekenhuisopname of om te sterven aan COVID 19,” aldus nog de directie van Ariadne.
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