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MEDEDELING: 

 

Beste 

 

Vlaamse regering past regels rond bezoek in woonzorgcentra dan toch niet 

aan 

Alle betrokkenen reageerden bijzonder kritisch toen op 15 april het nieuws 

over de versoepeling van het bezoek aan bewoners van het woonzorgcentrum 

naar buiten kwam als beslissing van de Nationale Veiligheidsraad.  

Wij hebben dan ook onmiddellijk het besluit genomen te wachten op het 

standpunt van het Vlaamse regering en dit alzo gecommuniceerd in 

nieuwsbrief 7.  

Uit de talrijke positieve reacties, waarvoor dank, werd vlug duidelijk dat 

onze beslissing gedragen werd door zowel bewoners, familie als 

medewerkers.   

De Vlaamse regering geeft nu gehoor aan de oproep om bezoek nog niet toe 

te laten in de woonzorgcentra. De Vlaamse taskforce zal eerst het overleg 

starten met sector om na te gaan vanaf wanneer dit opnieuw zal kunnen. En 

vooral over de vraag op welke manier dit dan kan gebeuren, in alle 

veiligheid voor iedereen die betrokken is. 

 

Hekken op veilige afstand van het gebouw opdat de bewoners hun raam kunnen 

openzetten 

Met het betere weer in het 

vooruitzicht hebben wij op het 

gelijkvloers hekken geplaatst op 

1,50 m. van de buitenmuur zodat de 

bewoners de mogelijkheid hebben om 

veilig hun raam te openen en hun 

kamer te verluchten. In belang van de 

residenten vragen wij u bij een 

raambezoek altijd achter de hekken te 

blijven en deze niet te verschuiven. 

 



  

Wandeling in de tuin mits nauwlettend bewaken van ‘social distancing’ 

Onder begeleiding van één medewerker mag één bewoner een wandeling maken 

in de tuin. Dit mag enkel in een één op één relatie waarbij de medewerker 

de ‘social distancing’ (1,50 meter) nauwlettend bewaakt. 

 

Testen 

De komende vier weken worden 120.000 tests ter beschikking gesteld voor 

Vlaanderen. De taskforce heeft een teststrategie bepaald voor de komende 

periode voor alle residentiële voorzieningen én eerstelijnszorg. De 

testing zal gebeuren in volgorde van 3 prioriteiten. 

De eerste prioriteit richt zich op de voorzieningen met kwetsbare bewoners 

en cliënten, namelijk de ouderenzorg, revalidatiesector, psychiatrische 

verzorgingstehuizen en voorzieningen met kwetsbare personen met een 

handicap. Daarbij focussen we op 3 subcategorieën: 

1. de voorzieningen waar tot dusver geen of weinig besmettingen gemeld 
zijn. Hier gaan we het personeel testen. Uit de testresultaten van fase 

één blijkt immers dat personeel zonder symptomen ook in een aantal 

gevallen positief kan testen. 

2. de voorzieningen met beginnende uitbraak (3 of meer nieuwe gevallen per 
dag gerapporteerd). Daar testen we bewoners en personeel. 

3. de voorzieningen met een forse uitbraak waar we bewoners en personeel 
testen die nog niet getest zijn. 

De tweede prioriteit gaat binnen alle zorgsectoren naar de voorzieningen 

waar een hoog percentage van het personeel is uitgevallen. 

De derde prioriteit gaat naar voorzieningen van alle zorgsectoren waar een 

hoog percentage bewoners besmet is. Daar zullen bewoners en personeel 

getest worden die nog niet werd getest. 

De selectie van de voorzieningen gebeurt de eerstkomende dagen. De 

prioriteiten kunnen bijgestuurd worden na analyse van de verdere test-

resultaten. Van zodra wij hieromtrent meer weten informeren wij u. 

 

Overhandigen boodschappen 

Om de geboden dienst- en zorgverlening aan onze bewoners niet te veel te 

verstoren vragen wij u de boodschappen (en zeker voeding die koel dient 

bewaard te worden) enkel te overhandigen tijdens de weekdagen tussen 10:00 

u. en 16:00 u. De boodschappen worden tweemaal daags binnengehaald en 

overhandigd aan de resident. 

 

Een bedankje aan al onze begripsvolle bewoners, familie en vrienden. Het 

getoonde begrip is de grootste steun die je kan geven aan onze medewerkers. 

 

 


