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Geachte bewoner 
Geachte familie 
 
 
Vooreerst wensen wij u een gezond en voorspoedig 2022.  
 
Afgelopen maandag ontvingen wij vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid nieuwe 
richtlijnen Covid -19.  
Met dit schrijven wensen wij u hiervan verder op de hoogte te brengen. 
 
Algemeen kunnen we stellen dat we terug een periode ingaan van extra waakzaamheid 
vanwege de nieuwe, meer besmettelijkere Omikronvariant. 
Het dragen van een chirurgisch mondmasker voor bezoekers vanaf  de leeftijd van zes 
jaar blijft van kracht en dit gedurende het volledige bezoek.  
De komende weken is het bezoek van kinderen, jonger dan 6 jaar, tijdelijk opgeschort. 
 
Kamerbezoek: 
Tijdens het bezoek op de kamer dient het bezoek en de bewoner steeds het chirurgisch 
mondmasker te dragen.  Indien dit voor de bewoner niet mogelijk is, wordt gevraagd om 
minstens een afstand van 2 meter te respecteren. 
Tijdens het bezoek kunnen er maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn in de 
kamer. 
Het dragen van een FFP2 mondmasker voor bezoekers is dus niet verplicht. Het is wel 
belangrijk om het chirurgisch mondneusmasker op een correcte wijze te dragen en te 
bewaren (bijv niet in de broekzak) en niet langer dan 4 uren te gebruiken. 
 
Alle bezoekers (ongeacht hun vaccinatiestatus) die een hoog-risicocontact hadden, 
kunnen gedurende 10 dagen niet op bezoek komen.  
De bezoekers die een laag-risicocontact hadden, wordt gevraagd de contacten tot een 
minimum te beperken en uiterst voorzichtig te zijn en strikte handhygiëne toe te passen 
en steeds op een correct wijze een chirurgische mondneusmasker te dragen. 
 
Indien u een bezoek bracht aan één van onze bewoners en achteraf bleek dat u reeds 
tijdens dit bezoek een Covid besmetting had of u reeds besmettelijk was,  dient u het 
woonzorgcentrum hiervan direct in kennis te stellen zodat een extra waakzaamheid kan 
gestart worden bij de bewoners op de desbetreffende afdeling. 
 
Brasserie: 
U kunt blijven gebruik maken van de brasserie waarbij de horeca richtlijnen van 
toepassing blijven. 
 
Activiteiten: 
De activiteiten voor bewoners blijven plaatsvinden, maar zullen vanaf heden per 
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afdeling worden georganiseerd en niet meer over diensten heen. Familieleden of 
andere bezoekers kunnen niet aansluiten bij activiteiten of plaatsnemen in de 
gemeenschappelijke woonleefruimtes op de afdeling. 
 
 
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 


