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Geachte bewoner 
Geachte familie 
 
 
Nu de federale regering zijn Zomerplan heeft gelanceerd en de vaccinatiegraad in Vlaanderen 
blijft stijgen, is het ook tijd om vanaf 1 juli opnieuw een aantal versoepelingen door te voeren in 
onze bezoekregeling. 
De nieuwe versoepelingen sommen we hieronder graag voor u op  
 

- U hoeft zich op geen enkele wijze meer te registeren. De registratie aan de 
registratiezuil is dus niet meer van toepassing  

- Nauwe contacten (= knuffelcontacten) tijdens kamerbezoek zijn gelijkgesteld aan het 
aantal contacten bij u thuis. Momenteel zijn dit 8 personen op hetzelfde moment, 
kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. 
Deze contacten kunnen tweewekelijks wisselen.  
De nauwe contacten kunnen samen aanwezig zijn tijdens een bezoekmoment als ze 
onder één dak wonen. 
Daarnaast is er ook bezoek mogelijk van de sociale contacten die steeds het 
mondmasker dragen. Hier is geen beperking qua aantal. 

- Niet-medische contactberoepen (pedicure, kapster, manicure,…) kunnen terug op de 
kamer de behandeling uitvoeren 

- Onze brasserie is terug open 7/7 in de namiddag tussen 14u en 16u30 voor bewoners en 
hun bezoekers. Externen zijn momenteel niet toegelaten.  
De bepalingen zoals in de horeca zijn van kracht. 
U kan tot 8 personen aan tafel zitten en met 1.5 meter tussen de tafelgezelschappen. 
Kinderen tot en met 12 jaar tellen ook hier niet mee. 
Als u aan tafel blijft zitten , moet je geen mondmasker dragen.  
Bij verplaatsingen dient u en de bewoner steeds een mondmasker te dragen. 
Het plexiglas en afstand van 1.5m tussen de verschillende tafelgenoten is niet meer 
nodig. 

- Verlaten van het woonzorghuis is mogelijk en niet enkel in open lucht. U dient hierbij de 
nationale maatregelen steeds te volgen. 
 

De andere maatregelen die niet gewijzigd zijn, zetten we ook nog even voor u op een rijtje 
 

- Algemene geldende preventieve maatregelen  
o Vanaf het betreden van de voorziening draagt u een chirurgisch mondmasker 

(vanaf de leeftijd van 6 jaar). 
Knuffelcontacten kunnen op de kamer het mondmasker afdoen 

o Handen ontsmetten  
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 
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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 zone kunnen gedurende 
14 dagen niet op bezoek komen 

 
- Openingstijden woonzorghuis 

o Bezoek is steeds welkom 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. 
 

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

mondmasker te dragen. 
o Er zijn er 2 contactvormen:   

o Knuffelcontact 
Knuffelcontacten mogen fysiek dichtbij zijn, voor langer dan 15 minuten, 
zonder afstand en zonder mondneusmasker. 
Beperkt tot 8 personen die tweewekelijks kunnen wisselen. 

o Sociaal contact 
Contact waarbij de afstandsregel (>1.5 m) wordt gerespecteerd en het 
chirurgisch mondmasker wordt gedragen 
Het aantal bezoekers is onbeperkt.  

 
 
We zijn blij u deze versoepelingen te kunnen aankondigen. Geniet van elke ontmoeting en houd 
het veilig. 
 
 
Indien er nog vragen zijn, kunt u ons steeds hieromtrent contacteren. 
 
Genegen groeten, 
 
 
 
 
 
 
 
S. Dhondt            Dr. M. Bossuyt    F. Vanfleteren 
Verantwoordelijke bewonerszorg coördinerend en raadgevend arts Alg. Directeur 
 
  
 
 
 
 
 


