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WOONZORGCENTRUM DE WIJTSHAGE vzw 

’s Herenbaan 170, 2840 Reet 

_____________________________________ 

 

Ondernemingsnummer: 0449.425.546 

RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 

Erk. WZC / RVT De Wijtshage: PE1298 / VZB274 

Erk. GAW Residentie Paepedaelen: PE2854 

_____________________________________ 

 

 NIEUWSBRIEF 13   

 

DATUM: 9/06/2020 

 

 

MEDEDELING: 

 

Beste, 

Vrijdag 5 juni heeft het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de meest 

recente beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad vertaald naar 

algemene principes voor de bezoekregeling in de Vlaamse woonzorgcentra. 

De leden van het covid-19 team hebben in het voorbije weekend deze leidraad 

voor het uittekenen van een eigen bezoekregeling grondig doorgenomen en 

voorstellen geformuleerd op het covid-19 overleg van maandag 8 juni. 

Naast de reeds aangeboden contactmogelijkheden via beeldbellen (WhatsApp) 

en de bezoeken in de bezoekershoek aan het onthaal, lijkt ons  binnen de 

eigen context de hierna vermelde versoepeling proportioneel te zijn ten 

aanzien van het beoogde doel, zijnde: op een veilige manier het welzijn 

van onze residenten nastreven. 

Vanaf maandag 15 juni 10:00 u. is bezoek in de hiervoor ingerichte tuin 

(achteraan het gebouw) mogelijk, mits het naleven van hierna vermelde 

voorwaarden: 

 Bezoek kan enkel plaatsvinden als de bewoner én de bezoeker gedurende 

14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen (kortademigheid, 

pijn in de borststreek, acuut smaak- of reukverlies, koorts, 

spierpijn, vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn, verminderde eetlust, 

waterige diarree) vertoonden en de laatste 14 dagen niet positief 

getest werden op COVID-19; 

 De bewoner behoudt ten allen tijde de keuzevrijheid om al dan niet 

bezoek te ontvangen; 

 De bezoeker past voor het bezoek correcte handhygiëne toe bij het 

begin en einde van het bezoek; 

 De bezoeker registreert zich en verklaart de voorschreven 

veiligheidsregels na te leven door bijgevoegd document te deponeren 

in de daarvoor voorziene brievenbus; 

 Zowel de bezoeker als de bewoner dragen een masker dat zowel de neus 

als de mond bedekt. De bezoeker brengt zelf zijn eigen masker mee; 
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 Tuinbezoek kan tussen 10:00 u. en 11:30 u. en tussen 13:30 u. en 

16:00 u.; 

 De bezoeker belt een uur voordien de afdeling (gelijkvloers / eerste 

verdiep 03 8803010;  tweede verdiep 03 8803020; derde verdiep 

038803030) om een tuinbezoek aan te vragen; 

 De bezoeker wacht buiten het gebouw (ter hoogte van groene zitbank) 

en respecteert tijdens het wachten 1,50 m. afstand met andere 

personen; 

 De bezoeker en bewoner begeven zich naar de tuin zonder omweg; 

 In de tuin worden tafels en stoelen voorzien die zo zijn opgesteld 

dat de afstand van 1,50 m. wordt gerespecteerd; 

 De tafels worden niet verplaatst; 

 De bezoeker desinfecteert de tafel en stoelen  alvorens plaats te 

nemen. Ontsmettingsstof wordt ter beschikking gesteld; 

 Bezoeker en bewoner nemen plaats aan een lege tafel en behouden 1,50 

m. afstand van andere personen in de tuin; 

 De bezoeker bewaakt de social distancing. 

Wij hopen – samen met u – dat de covid-besmettingsgraad in de samenleving 

gunstig evolueert zodat wij in de toekomst de versoepelingen nog verder 

kunnen uitbreiden. 

Mits wij er samen in slagen om de situatie beheersbaar te houden en een 

uitbraak kunnen afwenden, durven wij voorzichtig te hopen op een verhuis 

naar de nieuwbouw eind juli / begin augustus. 

 

  

 

Met dank en vriendelijk groet. 

  



 

 

 

3 

VERKLARING OP EER VAN EEN BEZOEKER 

 

Ondergetekende (voor- en achternaam bezoeker):  

 

 

 

Adres:  

 

 

 

telefoonnummer:  

 

 

 

e-mailadres:  

 

 

 

Bezoeker van (voor- en achternaam bewoner):  

 

 

 

bevestigt hierbij dat ik, als bezoeker van deze bewoner van de 

woonzorgvoorziening:  

 kennis heb genomen van de mogelijke COVID-19 symptomen;  

 in kennis ben gesteld van de hygiënische maatregelen die moeten 

genomen worden; 

 op de hoogte ben dat ik niet op bezoek mag komen indien ikzelf:  

 nu of in de voorbije 14 dagen symptomen heb gehad die een vermoeden 

geven van een besmetting van het COVID-19 virus;  

of 

 een positieve COVID-19 test heb gehad tijdens deze periode;  

of 

 tijdens de voorbije 14 dagen in nauw contact ben gekomen met een 

COVID-19 besmette persoon.  

 

Opgemaakt te _______________(plaats), op __________ (datum) 

 

Handtekening,  

 

 

 

 


