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 NIEUWSBRIEF 11   

 

DATUM: 13/05/2020 

 

 

MEDEDELING: 

 

Beste, 

In opvolging van nieuwsbrief 10 melden wij u dat ook het laatste 

ontbrekende resultaat van de covid-19 testen bij onze residenten negatief 

was. Bij alle residenten en medewerkers werd geen besmetting vastgesteld. 

Wij danken dan ook alle bewoners, familie en medewerkers die hiertoe hebben 

bijgedragen door het correct naleven van de preventierichtlijnen. 

In de samenleving is de Nationale 

Veiligheidsraad inmiddels aarzelend 

gestart met een exit-strategie. Men 

rekent op de burgerzin van één ieder en 

hoopt met contactonderzoek een tweede 

piek van besmettingen te voorkomen. 

Eind vorige week zijn wij door het Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid in kennis 

gesteld dat ook de Vlaamse Taskforce 

COVID-19 heeft beslist om ten vroegste 

vanaf 18 mei de bezoekmogelijkheden in 

woonzorgcentra in beperkte mate en onder 

strikte voorwaarden uit te breiden. 

Bij de opmaak van de voorwaarden is vertrokken van volgende drie 

uitgangspunten: 

1. we stellen maximaal de gezondheid van alle bewoners, bezoekers en 

personeel voorop; 

2. we hebben aandacht voor het psychosociaal en relationeel welbevinden 

van de bewoners en hun context; 

3. we houden rekening met de mogelijkheden van voorzieningen en 

medewerkers en begrijpen dat de organisatie en uitvoering van 

onderstaande richtlijnen enige voorbereidingstijd zal vragen. 

Er wordt gesteld dat woonzorgcentra een eigen haalbare bezoekregeling 

ontwikkelen en zelf bepalen wanneer en hoe deze concreet in werking treedt. 
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De leden van het covid-19 team hebben in het voorbije weekend de 

richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid grondig 

doorgenomen en voorstellen geformuleerd op covid-19 overleg van maandag 

11 mei. 

Volgende haalbare bezoekregeling is in consensus goedgekeurd: 

De strikte voorwaarden zoals beschreven in de richtlijnen van de Vlaamse 

Overheid hebben betrekking op: 

1) de infrastructuur 

2) het personeel 

3) de beschermingsmiddelen 

4) het aantal bezoekers 

5) administratieve formaliteiten 

6) de duur en het aantal bezoeken. 

Wetende dat in de samenleving de teugels voorzichtig worden losgelaten en 

er toch wel een vrees is voor een opflakkering van het aantal besmettingen 

worden volgende voorwaarden gesteld: 

1) de infrastructuur 

Bezoek op de individuele kamer is verboden. Er dient een bezoekersruimte 

ingericht waar de social distancing (fysieke afstand van 1,50 m.) maximaal 

wordt gegarandeerd. Gezien hoger genoemd risico wordt er een wand van 

plexiglas geplaatst tussen de bewoner en de bezoeker. De ruimte dient na 

ieder bezoek, verlucht, gereinigd en ontsmet. 

2) het personeel 

Er moet voldoende personeel zijn om naast het bezoek (afspraken vastleggen 

en opvolgen, bezoekers registreren en begeleiden, toezicht houden op het 

correct naleven van de handhygiëne) de dagelijkse zorg te waarborgen. 

3) de beschermingsmiddelen 

Zowel de bewoner als de bezoeker dragen tijdens het bezoek een mondmasker. 

4) het aantal bezoekers 

Per bezoekmoment wordt maximum één (en altijd dezelfde) bezoeker per 

bewoner toegelaten. De bewoner dient aan te geven wie er wel of niet op 

bezoek komt.  

5) administratieve formaliteiten 

Bovendien dient de bezoeker een verklaring op eer te onderschrijven dat 

hij gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen covid-19 

gerelateerde symptomen vertoonde en gedurende de laatste 14 dagen niet 

positief getest werd. 

6) de duur van het bezoek 

Om de bezoekersinstroom gefaseerd te laten verlopen is de duur van het 

bezoek beperkt tot 25 minuten en maximaal één bezoek per week. 

Bovenstaande maatregelen zijn van toepassing van zodra men de inkomdeur 

van de voorziening passeert. 

Woonzorgcentra dienen op basis van een eigen risico-inschatting een 

haalbare bezoekregeling uit te werken. 
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Tijdens het covid-19 overleg van 11 mei hebben wij alle mogelijke opties 

overwogen en hebben wij getracht een goed evenwicht te vinden tussen 

essentiële veiligheid en warmmenselijkheid. 

Wij hebben dan ook geopteerd om de bezoekersregeling op dezelfde locatie 

te laten doorgaan ter hoogte van het inkomsas van de voorziening. Er wordt 

een extra wand geplaatst tussen de inkom en de bezoekershoek zodat het 

moment rustiger kan verlopen. Er wordt bovendien een audiosysteem 

(headsets) aangeschaft waardoor men elkaar beter kan verstaan. 

Via een afzonderlijk mailing zal u een link ontvangen die u leidt naar een 

bezoekersplanner waar één ieder een bezoekmoment kan vastklikken. Ook de 

beschikbare bezoekmomenten worden uitgebreid van 10:00 u. tot 12:00 u. ; 

van 13:00 u. tot 16:00 u. en van 18:30 u. tot 20:00 u. Bovendien kan bezoek 

ingepland in het weekend. 

Deze optie heef tal van voordelen gezien de voordeur niet wordt gepasseerd 

waardoor heel wat van hoger genoemde restricties wegvallen: 

1) de bewoner hoeft geen verscheurende keuze te maken wie wel dan niet op 

bezoek mag komen; 

2) het bezoek is niet beperkt tot één bezoeker, maar kan uitgebreid worden 

tot maximaal 3 bezoekers;  

3) er dienen geen mondmaskers gedragen waardoor tijdens het bezoek de 

gelaatsmimiek zichtbaar is; 

4) de verklaring op eer dient niet opgemaakt bij ieder bezoek. Er wordt 

wel met aandrang gevraagd dat personen met covid-19 gerelateerde symptomen 

niet op bezoek komen; 

5) het bezoek hoeft niet onder constant toezicht te gebeuren. 

Wij hopen dat onze keuze van haalbare bezoekregeling gedragen wordt door 

het merendeel van onze gebruikers en dat hierbij een goed evenwicht is 

gevonden tussen essentiële veiligheid en warmmenselijkheid. 

Bovenstaande bezoekregeling gaat in vanaf maandag 18 mei en wordt met 

regelmaat geëvalueerd en bijgestuurd. Wij zullen niet nalaten u te 

informeren wat de volgende stap is. 

Met dank en vriendelijk groet. 


