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Geachte bewoner 
Geachte familie 
 
 
Nu ook buiten het woonzorghuis elke dag meer en meer oudere en kwetsbare personen een 
eerste keer gevaccineerd zijn en nieuwe uitbraken in woonzorgcentra beperkt blijven in omvang 
en aantal, bieden we meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten zonder onderscheid te 
maken tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde bewoners of bezoekers. 
 
Met dit schrijven wensen wij u te informeren over de nieuwe versoepelingen die ingaan vanaf 
woensdag 12 mei. 
 

- Algemeen geldende preventieve maatregelen in het woonzorgcentrum 
o Steeds dragen van een chirurgisch mondmasker (vanaf de leeftijd van 6 jaar)  
o Handen ontsmetten  
o Verplichte registratie aan de registratiezuil  
o Afstand houden (1.5m) 
o Nauwe contacten beperken met andere bewoners en familieleden 
o U neemt steeds de kortste weg naar de kamer en maakt geen onnodige 

verplaatsingen in het woonzorghuis o.a. naar de dagzaal, bezoek bij een andere 
bewoner. 
Indien u een zorgmedewerker wenst te spreken, kan u steeds het 
beloproepsysteem gebruiken in de kamer 

o Externe huisdieren zijn toegelaten op kamer van de bewoner. 
Na het aanraken worden direct de handen gewassen 

o Bezoekers die positief testen of terugkeren uit een rode zode kunnen gedurende 
14 dagen niet op bezoek komen 

 
- Openingstijden woonzorgcentrum 

o Bezoek kan langskomen 7 dagen op 7 en 24 op 24. 
Buiten de kantooruren dient u te beschikken over een badge waarmee u de deur 
kan openen. U kan deze steeds aanvragen bij de onthaalmedewerker. 
De verplichte registratie aan de registratiezuil blijft van kracht ook na de 
kantooruren. 
 

- Bezoek op kamer 
o Bewoner dient tijdens het bezoek van het knuffel - of sociaal contact geen 

mondmasker te dragen 
o Het aantal bezoekers tegelijkertijd op de kamer is beperkt tot maximum 2 

personen (ook op de 2-persoonskamers)  met  uitzondering van kinderen jonger 
dan 1 jaar. 
Vanaf woensdag 12 mei zijn er 2 contactvormen:   
o Knuffelcontact 

Knuffelcontacten mogen fysiek dichtbij zijn, voor langer dan 15 minuten, 
zonder afstand en zonder mondneusmasker. 
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Het aantal knuffelcontacten mag de nationale richtlijnen niet overschrijden 
en is op dit ogenblik 2 vaste personen die kunnen wisselen om de 14 dagen. 
De eerste periode vangt aan op de 1ste dag van de maand tem 15de dag van de 
maand, de tweede periode vanaf de 16de dag tem de laatste dag van de 
maand. 
Het is aan de bewoner en familie om samen vooraf af te spreken wie er op 
bezoek komt tijdens de periode van 14 dagen. 
  
De 2 knuffelcontacten kunnen tegelijkertijd aanwezig zijn op de kamer indien 
ze tot dezelfde bubbel behoren.  
Bijvoorbeeld een echtpaar of kind dat onder hetzelfde dak woont met zijn 
ouder. 
 

o Sociaal contact 

Contact waarbij de afstandsregel (>1.5 m) wordt gerespecteerd en het 
chirurgisch mondmasker wordt gedragen 
Het aantal bezoekers is onbeperkt. U dient rekening te houden met het 
maximum van 2 bezoekers tegelijkertijd in de kamer. 

 
- Brasserie 

o Openingstijden : van dinsdag tem zaterdag tussen 14u en 16u30 
o Er kunnen terug dranken geserveerd worden 
o Bij verplaatsingen van, naar en tussen de tafels, dragen de bewoners en 

bezoekers steeds een chirurgisch mondmasker 
o U behoudt 1.5 meter afstand tov de andere bezoekers en er staat steeds een 

plexiglas tussen de bewoner en zijn bezoek. Dit geldt ook voor de 
knuffelcontacten. 
 

- Verlaten van de voorziening 
Bewoners kunnen onder begeleiding het woonzorgcentrum verlaten voor een wandeling 
of bezoek in open lucht. 
Hierbij dienen de nationale richtlijnen van maximaal 10 personen gerespecteerd te 
worden (inclusief bewoner). 
Indien de afstand van 1.5 meter wordt bewaard, kan het mondmasker afgedaan worden. 
De nationale en lokale bepalingen blijven steeds van toepassing als u het woonzorghuis 
verlaat. 
 
Vanaf heden kan de bewoner ook binnenshuis op bezoek gaan bij het knuffelcontact. 
Tijdens dit bezoek kan er enkel contact zijn met de andere huisgenoten. Er kunnen geen 
externe personen aansluiten. 
 

- Niet – medische contactberoepen 
o Kappers of kapsters en andere niet-medische contactberoepen (pedicure, 

schoonheidsspecialist,…) kunnen niet doorgaan op kamer van de bewoner. 
Wij zullen een aparte ruimte voorzien waar de externe pedicure op afspraak kan 
langskomen 
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- Intern kapsalon 

o Sinds deze week is het nieuwe kapsalon geopend.  
De bewoners kunnen per 2 plaatsnemen in het kapsalon. 
 

- Registratie aan de registratiezuil 
Elke individuele bezoeker dient zich te registeren bij het betreden van de voorziening. 
Sinds gisteren is het mogelijk om aan de hand van een QR-code of een unieke code uw 
gegevens sneller te laten verwerken. 
U geeft de eerste maal alle gegevens in. Op het einde van de registratie ziet u op het 
scherm een unieke code en QR-code.  
De volgende maal kan u de unieke code inbrengen of de QR code scannen. De ingebracht 
gegevens worden overgenomen. 
Onze vrijwilligers en onthaalmedewerkers helpen u graag verder. 

 
Bovenstaande versoepelingen zijn een grote stap vooruit in het elkaar ontmoeten. 
Wij blijven erop aandringen om de afgesproken regels strikt op te volgen. 
 
Indien er nog vragen zijn, kunt u ons steeds hieromtrent contacteren. 
 
Genegen groeten en houd het veilig, 
 
 
 
 
 
 
 
S. Dhondt            Dr. M. Bossuyt    F. Vanfleteren 
Verantwoordelijke bewonerszorg coördinerend en raadgevend arts Alg. Directeur 
 
  
 
 
 
 
 


